
 
 

 

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: 29. 6. 2022, 13:55–15:10 

Platforma: GoToMeeting 

 

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

Omluven (bez titulů): Kala, Třeška 

 

 

I. Souhrn dosavadní činnosti & Finance 

Doc. Oliverius zrekapituloval činnosti Sekce HPB za poslední období: 

* spuštění webových stránek v české i anglické verzi, viz odkaz zde 

* funkční a průběžně aktualizovaná záložka „Novinky v HPB“, viz tento odkaz 

(obsah zajišťuje MUDr. Nikov, evidujeme zájem dalších kolegů pro zveřejňování příspěvků) 

* ve dnech 17.-18. 5. 2022 proběhl v Praze „1. Interaktivní sonografický kurz pro chirurgy & 

praktický tréning“. Květnového kurzu se účastnilo celkem 8 lékařů, zpětná vazba byla 

pozitivní. Pro velký počet zájemců plánujeme zorganizovat další kurz na podzim 2022.  
 

Finanční bilance akce: 

Příjmy: 12 400,- Kč – registrační poplatky 

Náklady: 7 865,- Kč – poplatek ČLK (registrace akce + poplatek za akreditaci) 

Saldo: 4 535,- Kč 
 

Prof. Liška navrhl možnost uspořádat Experimentální kurz pro lékaře před atestací, kteří mají 

zájem o oblast HPB chirurgie. V létě 2022 proběhne na toto téma jednání se spol. 

Johnson&Johnson, prof. Liška bude následně výbor Sekce HPB informovat. 

 

 

II. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 2022, Plzeň 

Kongres se bude konat ve dnech 19.-20. 9. 2022 v Plzni tradičně pod vedením prof. Třešky. 

Výbor Sekce HPB se bude podílet na odborném programu akce formou vyzvaných přednášek. 

Prof. Liška bude s prof. Třeškou konzultovat možnost jednání výboru a setkání členů Sekce 

HPB v rámci kongresu. Doc. Oliverius navrhl zveřejnění loga Sekce HPB v odborném 

programu, propagačních materiálech a na webu akce. 

Prof. Liška informoval, že se dne 21. 9. 2022 bude konat Workshop určený pro lékaře 

v chirurgické specializační přípravě: „Nácvik chirurgických technik a řešení komplikací břišní 

chirurgie na zvířeti“ (Biomedicínské centrum LF UK v Plzni). 

 

 

III. Národní chirurgický kongres, 10.-12. 5. 2023, Praha 

Doc. Oliverius informoval, že za výbor Sekce HPB potvrdil aktivní participaci na odborném 

programu, tj. blok vyzvaných i volných sdělení s možností zajištění prezentace zahraničních 

řečníků. Konkrétní úkoly stran kongresu budou zařazeny na program dalšího jednání výboru 

Sekce HPB. 

mailto:hpbsekce2021@gmail.com
https://www.chirurgie.cz/sekce-spolecnosti/sekce-hpb-chirurgie/
https://www.chirurgie.cz/sekce-spolecnosti/sekce-hpb-chirurgie/novinky-v-hpb/


 
 

 

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

Předseda Sekce HPB chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP 

E-mail: hpbsekce2021@gmail.com 

IV. Kultivace výkonů v oblasti HPB chirurgie 

Doc. Oliverius připomenul, že pracovní skupinu pro jednání s MZ ČR za ČCHS vede prof. 

Krška a MUDr. Örhalmi. Úkolem každé Sekce ČCHS je postarat se o kultivaci výkonů 

za danou oblast, tj. aktualizovat stávající registrační listy (RL), vyřadit nepoužívané RL a 

vytvořit / definovat RL pro nově existující výkony (robotická chirurgie apod.). Seznam výkonů 

byl za Sekci HPB sepsán a odeslán výboru ČCHS. Kategorizace výkonů vychází na základě 

definovaných DRG skupin pacientů: A1, A2, B1, B2 a C. Na tomto projektu se bude Sekce 

HPB nadále podílet – příslušné úkoly budou rozděleny na jednotlivá pracoviště, abychom na 

základě konkrétních požadavků dodali relevantní podklady. 

 

 

V. Ukazatelé kvality péče 

Doc. Oliverius informoval, že dlouhodobě připravované podklady pro vydání Věstníku MZ ČR 

pro oblast HPB chirurgie stran centralizované péče jsou aktuálně v legislativním procesu.  
Pozn. KD: KDP vzhledem k aktuální nejasné situaci nezmiňuji, přestože byla součástí diskuze. 

 

 

VI. Následující odborné akce 

* 19.-20. 9. 2022: Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Plzeň 

* 21. 9. 2022: Nácvik chirurgických technik a řešení komplikací břišní chirurgie na zvířeti 

(workshop), Plzeň 

* podzim 2022: Interaktivní sonografický kurz pro chirurgy & praktický tréning, Praha 

* 10.-12. 5. 2023: Národní chirurgický kongres, Praha 

 

 

VII. Varia 

Doc. Loveček informoval, že přijal výzvu k vedení Českého pankreatologického klubu (ČPK), 

který působí jako pracovní skupina v rámci České gastroenterologické společnost ČLS JEP. 

Vzhledem k oborové provázanosti HPB chirurgie a gastroenterologie byla dohodnuta 

reciproční spolupráce mezi Sekcí HPB a ČPK prostřednictvím webových stránek – uvedení 

příslušného odkazu, loga apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Divišová 

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