
 
 

 

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: 14. 11. 2022, 14:00–15:00 

Platforma: GoToMeeting 

 

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

Omluven (bez titulů): Kala 

 

 

I. Národní chirurgický kongres, 10.-12. 5. 2023, Praha (NChK 2023) 

Doc. Oliverius předložil návrh odborného programu za Sekci HPB (viz níže) 

→ schváleno bez připomínek 

Dle předběžného harmonogramu NChK 2023 má Sekce HPB k dispozici 3 bloky à 90 min: 

* 1. den: žlučník + žlučové cesty → garanti: doc. Loveček, prof. Kala? 

* 2. den: játra → garanti: prof. Třeška, prof. Liška 

* 3. den: slinivka břišní → garant: doc. Oliverius 

Každý blok bude zahájen přednáškou „state of the art“ v délce 18 min → zajistí garant/i,  

dále budou následovat volná sdělení, tj. 7x10 min včetně diskuze. Další příspěvky budou 

zařazeny do komentované posterové sekce. 

→ schváleno bez připomínek 

Hodnocení: každý blok bude hodnocen min. 3 odborníky z různých pracovišť  

= garant/i + další nominanti → každý člen výboru Sekce HPB navrhne 1-2 kandidáty 

Kritéria hodnocení abstrakt analogovou škálou 1-5 bodů (pět bodů nejlepší): 

* kvalita práce (původní sdělení>> souhrnné sdělení>> kazuistika) 

* originalita / odbornost / vlastní zkušenost 

* přínos pro kongres / chirurgickou obec  

Výbor Sekce HPB pošle pracovní skupině NChK 2023 návrh na zařazení dalšího bloku pod 

názvem „HPB varia – volná sdělení /kazuistiky “, aby bylo možné zajistit co největší 

participaci mladých lékařů a využití případného přebytku přihlášených kvalitních abstrakt. 

Otázkou je blok experimentální chirurgie + výzkum v rámci HPB oblasti. Současné 

doporučení je zařadit tyto práce k jednotlivým specializacím. 

 

 

II. Souhrn dosavadní činnosti 

Doc. Oliverius informoval, že se ve dnech 8.-9. 11. 2022 uskutečnil „II. Interaktivní kurz pro 

chirurgy & praktický tréning“ v Praze, kterého se účastnilo 10 lékařů. Další kurzy na rok 2023 

ve spolupráci se spol. Aura jsou v jednání. 

Díky této aktivitě vzrostl rozpočet Sekce HPB na 15 470,- Kč. 

V této souvislosti doc. Oliverius vyzval členy výboru k oslovení dalších možných sponzorů. 

 

Propagace Sekce HPB: 

* webové stránky v české i anglické verzi, viz odkaz zde 
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* funkční a průběžně aktualizovaná záložka „Novinky v HPB“, viz tento odkaz 

→ obsah zajišťuje MUDr. Nikov 

→ členové výboru zjistí zájem na svých pracovištích pro podpoření / doplnění této aktivity 
* Facebook: byla vytvořena skupina za účelem sdílení informací v HPB oblasti & možnost 

případné diskuze 

* Rozhledy v Chirurgii: doc. Oliverius připraví text, který bude zveřejněn v příštím čísle 

* mailing na primáře a přednosty chirurgických pracovišť: dtto 

* možnost využití mobilní aplikace ČCHS 
 

 

 

Odborný program Sekce HPB – NChK 2023 

1. Poškození jater 

a. Diagnostika 

i. Co by měl každý chirurg vědět? 

ii. Posouzení resekability jater z hlediska jaterní funkce 

iii. Selhání jater po resekci 

2. Primární nádory jater 

a. HCC 

b. CCA a Klatskinův tumor 

3. Sekundární nádory jater 

a. Metastatický KRCa 

b. Metastázy NKRCa 

4. Žlučník a žlučové cesty 

a. Iatrogenní léze žlučových cest 

i. Prevence 

ii. Diagnostika a klasifikace 

iii. Léčba 

b. Cysty žlučových cest 

5. Pankreas 

a. Cystické léze slinivky 

b. Epidemiologie PDAC. Stav v ČR, kvalita léčby 

c. Diagnostika PDAC 

d. Perioperační léčba 

e. Chirurgická léčba 

f. Léčba komplikací 

6. Miniinvazivní chirurgie v HPB 

7. Experimentální chirurgie v HPB 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Divišová 

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