Zápisnica zo zasadnutia výboru SSO  dňa  06.09. 2017  Martin 

Prítomní členovia výboru : Doležal, Profant, Barta, Sičák, Balcová, Klačanský, Kováč, Volmutová
Neprítomná: Hlavačková
Predsedovia sekcií: Sičák, Hajtman, Kulich,  Moškuriaková, Klačanský, Volmutová  
Predseda dozornej rady: Šebová
Hostia:  Tedla, Čalkovský ,Hajtman
Sekretárka SSO: Horváthová

Program
1.	Zápisnica z predchádzajúceho výboru, kontrola uznesení (Doležal)
2.	Správa o príprave 64. kongresu SSO v  Martine ( Čalkovský)
3.	Správa o činnosti výboru SSO za rok 2016 (Barta)
4.	Správa Dozornej rady za rok 2016 (Šebová)
5.	Program členskej schôdze 7.9.2017 (Doležal)
6.	Stanovisko SSO k žiadosti spoločnosti Qpharma o posúdenie preparátu Vaxol  
           (Doležal)
7.	Príprava 65. kongresu SSO (Doležal)
8.	Ocenenia a vyznamenania členov spoločnosti (Doležal)
9.	Pripomienky hlavného odborníka MZ SR (Profant)
10.	Najlepšia prednáška a publikácia členov SSO za rok 2016 (Barta)
11.	Správy a pripomienky Vedúcich sekcií SSO
12.	Rôzne


1.Zasadnutie otvoril predseda SSO Doležal, úvodom sa zrealizovala  kontrola uznesení z výboru SSO v Bratislave  :  
uznesenie č.20/2016  splnené.
uznesenie č. 21/2016  v bode 4 podané objasnenie- splnené. 
2. Správa o príprave kongresu: Doc. Čalkovský  prihlásených 410 účastníkov aj s vystavujúcimi firmami, 22 firiem, odborný program rozdelený do sekcií, prebehnú inštruktážne kurzy, otvorenie v SKD 19,00 –dekan, riaditeľ UN, predseda, prof. Hajtman.. 
Vo štvrtok 7,30 hod. prednáška Prof. Pelant, 2 panely a inštruktážnee kurzy, 
16,35 hod. zhromaždenie členov SSO, vyhodnotenie a ocenenie posterov spoločenský večer v hoteli Turiec
Piatok panely, inštruktážne kurzy
3. Správu o činnosti výboru SSO za rok 2016 prečítal Dr. Barta
4. Ocenenie a vyznamenania členov SSO (Doc. Doležal)- predseda SSO prezentoval schému ocenení v rámci SSO a možnosti aké poskytuje SLS-( pozdravný list k výročiu , ak významnejší člen, pozdravný list do časopisu- veľa práce zistiť podrobnejšie informácie o životopise
Návrh SLS na ocenenia- rôzne druhy pozdravných listov, čestné členstvá, medaily, odznaky. Návrh  a zdôvodnenie návrhu pre SSO . Prebehla diskusia o ďalších možnostiach ocenení členov SSO, ale aj významných zahraničných kolegov-
návrh vlastnej medaily?- názov medaily prof. Strelku ? prečo vlastnú a nie ich medaily, dať vyrobiť, zaplatiť, ak cez SLS tak je už hotová. Najvyššie je uvedenie do siene slávy SLS.
Návrh predsedu na udelenie ocenenia SLS pre prof. Šlapáka (už je čestný člen SSO)
Návrh ocenenia SSO pre Dr. Annu Hrnčiarovú za logopédiu –podané vedúcim sekcie logopédie SSO 
Návrh do siene slávy SLS prof. Lajdu
Profant- navrhol vytvoriť postupnosť ocenení SSO , nie hneď čestné členstvo Uznesenie č.1/2017 navrhnúť ocenenie Prof. Šlapáka , zodpovedný predseda SSO do mesiaca
Uznesenie č.2./2017 výbor SSO navrhuje ako ďalšieho ORL do siene slávy SLS Prof. Lajdu, zodpovedný predseda SSO do 3 mesiacov podá návrh do SSO
Uznesenie č.3/2017 systém SSO oceňovaní ďakovný list, diplom a čestné členstvo –návrh pripraví predseda SSO do nasledujúceho zasadania výboru
Uznesenie č.4/2017 Sičák do nasledujúceho zasadania výboru pripraví návrh materiálu o Onkologickej starostlivosti o ORL pacientov, ktorý prediskutuje výbor SSO a posunie Prof. Špánikovi
5. správa dozornej rady (Dr.Šebová), bola prednesená správa DR, ktorá bude prezentovaná aj na zhromaždení členov SSO, správa je prílohou zápisnice a bude zverejnená na stránke SSO
6. predseda SSO predniesol návrh programu Zhromaždenie členov SSO  tak ako bol zverejnený v pozvánke, výbor nemal námietky 
7. výbor SSO zobral na vedomie informáciu predsedu SSO o preparáte Vaxol  spoločnosti Q-pharma a zamietol žiadosť firmy, aby SSO odporúčala tento voľno predajný preparát v reklame 
8. príprava 65.Kongresu SSO 2018- kongres by mal byť na západnom SR, miesto bude upresnené, termín 5.-7.9. 2018, téma Onkológia ORL pacientov, podtéma koncepcia starostlivosti o onko- ORL pacienta, otológia a audiológia, vária, behom mesiaca bude jasné či Trnava, Dunajská Streda, alebo Komárno zorganizuje kongres
Miesto pre 8. česko-slovenského kongresu – návrh Šamorín 4.-6.9. 2019
9. informácie hl. odborníka prof. Profanta- zoznam a katalóg výkonov- MZ SR, výkony pripomienky aj iných odborností. Zoznam výkonov pre ÚDZS . Sťažnosť na dĺžku špecializačného štúdia z Nitry- odpoveď.
Stanovisko hl. odborníka pre neštátnych
Rezolúcia o poruchách sluchu WHO – dokument na stránke SSO diagnostika a liečba porúch sluchu si zasluhuje pozornosť
Je požiadavka zo strany MZ SR na tvorbu Registračných listov výkonov pre MZ SR a štandardné liečebné a diagnostické postupy pre MZ SR....
10. najlepšia publikácia a prednáška (Barta) do dátumu konania výboru SSO neboli zaslané žiadne návrhy na ocenenia
11. Tedla prezentoval novú publikáciu ORL
12: Uznesenie č.5/2017  výbor SSO schválil nových členov SSO podľa priloženého zoznamu, Horváthová zabezpečí zverejnenie do 1 mesiaca
13: výbor SSO zobral na vedomie zmeny predsedov sekcií za logopédiu Mgr. Moškuriaková, za neštátnych ORL Kulich, pripomienka predsedu ohľadom života jednotlivých sekcií SSO a funkčného obdobia ich predsedov
14. uznesenie č.6/2017 výbor SSO schválil príspevok 1129,47 € pre Dr.Tedlu na UEMS Poľsko –zodpovedný predseda SSO po návrate z cesty 
Uznesenie č.7/2017 výbor SSO schválil príspevok pre vydanie Chirurgia 3000 €,  zodpovedný predseda SSO do 3 mesiacov
Uznesenia č.8/2017 výbor SSO schválil odmenu 300 € pre Štefku Horváthovú za prípravu kongresu SSO  zodpovedný Doc. Doležal  do mesiaca.
Uznesenie č.9/2017  výbor SSO odsúhlasil odmeny za najlepšie postery na Kongresy  vo výške 300,200 a 100 €, zodpovedný Doležal do mesiaca
informácia prof. Chroboka o najlepšiu publikáciu laureátom odovzdá na úvode
15. Kulich informoval o aktivitách neštátnych ORL- 2x do roka stretnutie hotel Chopok na jeseň a na jar 2018 s externými prednášateľmi
Uznesenie č.11/2017 na návrh sekcie klinických logopédov výbor SSO odsúhlasil ocenenie pre Dr.Hrnčiarovú  zodopovedný predseda do mesiaca
Informácia sekcie foniatriov- pre deti - hradenie 2 naslúchadiel podľa návrhu, nie je do ukončenia školskej dochádzky, koncovky ušné,  komisia Volmutová, Kulich, Lacko, kategorizačná komisia zmeny.
Rinologická sekcia-  apríl 2018 v Čechách Rinologické dni, 
Sičák- ŠZM a farmako ORL, vzdal sa predsedu za farmakologickú komisiu, chce aby výbor menoval iného zástupcu (Infalin duo),  Sičák osloví Kabátovú ohľadom predsedu tejto komisie. KI- jednanie VšZP o centrálnom nákupe KI, 
Otologická sekcia- ohrozené kurzy pre kosti na preparáciu
Akadémia ORL 2.polovica november 2017 na stránke, súčasť kurz chirurgie krku pre 10 ľudí
16. výbor SSO zobral na vedomie informáciu o aktuálnom stave na bankovom účte, ktorý je 60 084,13.- € v Prima banke, pokladničná hotovosť 131,15 €, ostatné podrobnosti sú rozpísané v správe DR

 

V Martine   6. 9. 2017                                            Zapísal Barta


Overil : Sičák

      

