
 
 

 

doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS 

Předseda Sekce HPB chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP 

E-mail: hpbsekce2021@gmail.com 

Zápis z on-line schůze výboru Sekce hepatopankreatobiliární chirurgie  

České chirurgické společnosti ČLS JEP (Sekce HPB) 
 

 

Termín: 12. 1. 2022, 13:50–14:45 

Platforma: GoToMeeting 

 

Přítomni (bez titulů): Liška, Loveček, Oliverius, Třeška, Divišová 

Omluven (bez titulů): Kala 

 

 

I. Úvod – doc. Oliverius 

Doc. Oliverius přivítal všechny přítomné, poděkoval za jejich účast a důvěru v rámci voleb do 

výboru Sekce HPB. Dále informoval, že byl v červenci 2021 kontaktován a vyzván MUDr. 

Pantoflíčkem, tehdejším předsedou Sekce HPB, k organizaci voleb na období 2021-2024. 

Výbor ČCHS k tomuto udělil oficiální mandát na jednání dne 8. 9. 2021 v Olomouci. Následně 

byla v září a říjnu 2021 zaslána výzva na členskou základnu ČCHS ohledně možnosti přihlášení 

se do Sekce HPB – celkem se přihlásilo 59 členů. V listopadu 2021 byly zahájeny volby do 

výboru sekce. 

 

 

II. Rekapitulace voleb 2021 – Mgr. Divišová 

Ve dnech 18. 11.-2. 12. 2021 proběhly elektronické jednokolové volby do výboru Sekce HPB 

na funkční období 2021-2024 s volební účastí 78%.  

Na správný průběh hlasování dohlížela volební komise ve složení: 

- MUDr. Jiří Bayer (FN Královské Vinohrady) – předseda 

- MUDr. Tomáš Grolich, Ph.D. (FN Brno) – člen 

- MUDr. Juraj Riško (FN Olomouc) – člen 

 

Výsledky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hpbsekce2021@gmail.com


 
 

 

doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS 

Předseda Sekce HPB chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP 

E-mail: hpbsekce2021@gmail.com 

Výbor Sekce HPB se skládá z 5ti členů, tj. předseda, místopředseda a 3 členové.  

Dne 9. 12. 2021 proběhlo losování mezi kandidáty, kteří se umístili na 5. místě se shodným 

počtem hlasů, za přítomnosti MUDr. Bayera a MUDr. Grolicha. Členové výboru následně 

zvolili předsedu a místopředsedu.  

Složení výboru Sekce HPB je následující: 

- doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS – předseda 

- prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. – místopředseda 

- doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D. 

- prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 

- prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. 

 

 

III. Návrhy na fungování Sekce HPB – členové výboru 

Doc. Oliverius poděkoval členům výboru za projevenou důvěru a vyzval všechny přítomné, 

aby se vyjádřili k nastavení budoucího fungování Sekce HPB.   

 

Doc. Loveček zmínil následující témata:  

* centralizace / kvalita péče stran pankreatu a jater 

* spolupráce s Pankreatologickým klubem (PK): původní vedení prof. Dítě, aktuálně: doc. 

Loveček – klub působí jako pracovní skupina v rámci České gastroenterologické společnosti 

ČLS JEP 

→ návrh: propojit Sekci HPB s PK s odkazem na webové stránky 

* KDP akutní pankreatitida 

* bodové ohodnocení HPB výkonů (CZ-DRG?) 

 

Prof. Třeška a prof. Liška nabídli prostor pro propagaci Sekce HPB na Kongresu chirurgie jater, 

žlučových cest a pankreatu v Plzni v termínu 19.-20. 9. 2022. 

 

Doc. Oliverius představil základní priority: 

*zaslat členům Sekce signál ohledně nabídky a náplně sekce prostřednictvím mailingu a webu 

s výzvou o aktivní spolupráci 

* kongres Plzeň + další odborné akce (Letní škola) 

* atestace (celoevropský certifikát), možnost stáží v zahraničí 

* vzdělávací kurz(y) zákl. chirurgických technik: hands-on training: ultrasonografie, CT apod. 

– návrh prof. Třešky: workshop v rámci plzeňského kongresu 

* pracovní skupina Sekce HPB stran obsahu webu: články, review, doporučené postupy, 

guidelines → oslovit mladší generaci členů sekce, příspěvek cca 1x měsíčně 

* neexistence kódů pro některé HPB výkony 

* četnost jednání výboru Sekce HPB – pravidelné schůzky cca 1-2x měsíčně? – ideálně 

definovat harmonogram na rok 2022 
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IV. Shrnutí – doc. Oliverius 

Doc. Oliverius připraví návrh struktury webových stránek, který pošle členům výboru k 

připomínkám společně s návrhem textu pro členskou základnu Sekce HPB. Dále zašle možné 

termíny a formu následujících jednání výboru.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Divišová 

Schválil: doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS 
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