
Správa o činnosti výboru SSO v roku 2018 
Zhromaždenie členov SSO,  65.Kongres SSO,  X-Bionic Šamorín  2019

  -Výbor  SSO  sa  v roku 2018 zišiel 2 x – 19. apríla 2018 na pôde Kliniky ORL na Antolskej a pred  65.Kongresom SSO, v Patinciach  5.9. 2018   
- Výbor SSO zvolal v roku 2018 Zhromaždenie členov SSO raz a to  6. 9 . 2018  v Patinciach, zápisnica bola zverejnená na web stránke SSO
- Výbor na svojich zasadaniach schválil miesto organizovania a témy 66. kongresu SSO a 8. Čs.  kongresu v X-Bionic centre  Šamorín - Čilistov, 4.-6.sept. 2019 
- Počas roka 2018 jednotliví členovia výboru SSO sa podieľali na spolupráci s MZ SR a ÚDZS pri tvorbe, úprave a dopĺňaní zoznamu zdravotníckych výkonov pre potreby DRG a zároveň aj pre potreby inovovania bodovníka pre ŠAS a JDCH
- členovia výboru SSO sa zúčastňovali práce Kategorizačnej komisie pre ŠZM, činnosť však zo strany MZ SR výrazne menej intenzívna 
- Výbor SSO sa počas roka spolupodieľal na odborných podujatiach, ktoré boli schválené v termínovej listine  akcií SSO za rok 2018 ( Rinofest , Bienále disekcie spánkovej kosti, Kurz chirurgie stredného ucha, Kongres SSO v Patinciach, Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií v Bratislave, Akadémia ORL a ďalšie) 
 - Výbor SSO pokračoval v diskusii o príprave koncepcie starostlivosti o onkologického ORL pacienta.
- Výbor SSO schválil navrhnutých víťazov o cenu za „najlepšiu prednášku a publikáciu člena SSO“ za rok 2017, ktorým bola aj vyplatená finančná odmena
 -  výbor SSO odsúhlasil grafickú úpravu návrhov na jednotlivé ocenenia udeľované SSO
 -  Výbor SSO opakovane diskutoval o pripravovanom materiáli komplexnej onkologickej starostlivosti o ORL pacienta prednostu Sičáka
-  výboru SSO zvolil volebnú komisiu v zložení  Dr. Petra Vrzgulu, Dr. Moniky Adáskovej, Dr. Lucie Demešovej pre voľby do výboru SSO v 2019 roku, 
- Výbor SSO schválil príspevok a vyslanie Dr. Tedlu, ako zástupcu SSO na zasadaní ORL sekcie UEMS v Budapešti 
- - Výbor prerokoval a schválil správu Revíznej komisie s uzávierkou financií za rok 2018 
- Výbor sa naďalej  podieľal na organizácii postgraduálnej prípravy v rámci špecializačného štúdia v ORL a vo foniatrii. Špecializačné skúšky z ORL sa uskutočnili v Bratislave, v Ružomberku, Martine a v Košiciach. 

    V Bratislave 4.9. 2019                           MUDr. T. Barta, PhD. ,                                                                     
                                                                   vedecký sekretár SSO

