Zápisnica zo zasadnutia výboru SSO  dňa  11.11. 2016  Bratislava 

Prítomní členovia výboru : Doležal,  Barta, Sičák, Balcová, Hlavačková, Klačanský, Kováč, Volmutová
Ospravedlnený: Profant, 
Predsedovia sekcií: Sičák, Kabátová, Hlavačková, Klačanský, Volmutová  
Predseda dozornej rady: ospravedlnení: Masnica, Šebová, Pavlovčinová
Hostia:  Tedla, Pospíšilová, Džunková, Jelemenská, Čalkovský 
Sekretárka SSO: Horváthová

Program:
1.	Tvorba zdravotníckych výkonov v ORL
2.	Zápisnica z predchádzajúceho výboru, kontrola uznesení (Doležal)
3.	Správa o príprave 64. kongresu SSO a 8. česko-slovenského kongresu v  
           Martine ( Doležal, Čalkovský)
4.	Správa o finančnom hospodárení (Doležal, Horváthová)
5.	Správa zo zasadnutia ORL sekcie UEMS v Prahe ( Tedla)
6.	Správa Dozornej rady (Šebová)
7.	 Prednášky a publikácie členov SSO za rok 2016 (Barta)
8.	Správy a pripomienky Vedúcich sekcií SSO
9.	Rôzne

1.Zasadnutie otvoril predseda SSO Doležal, úvodom sa zrealizovala  kontrola uznesení z výboru SSO v Humennom  :  
uznesenie č.14/2016  Sičák pripraví návrh ORL onkologickej koncepcie na prediskutovanie výboru SSO, termín do konca roka 2016 bude splnené.
uznesenie č. 15/2016 Výbor odsúhlasil výhercov za najlepšie publikácie a prednášky v jednotlivých kategóriách splnené
uznesenie výboru SSO č.16/2016  Hlavačková  predložila návrh definície neodkladných stavov na prediskutovanie členom výboru SSO  splnené
uznesenie č.17/2016 splnené 
uznesenie č.18/2016 splnené. 
uznesenie č.19/2016 splnené 
2. Tvorba zdravotníckych výkonov v ORL. Výbor skontroloval a prediskutoval návrhy zmien a doplnení katalógu výkonov pre potreby zoznamu výkonov ŠAS a JDCH, ktoré hlavný odborník zašle na MZ SR. 
3. Správa o príprave 64. kongresu SSO a 8. česko-slovenského kongresu v  Martine  Čalkovský prezentoval  ponúkané priestory LF UK, ktoré by boli vhodné pre zahájenie kongresu, prednášky a inštruktážne kurzy. Vytvorila sa predbežná schéma odborného programu: okrúhle stoly a inštruktážne kurzy, boli prezentované možnosti ubytovania počas kongresu a možnosti aktivít po skončení prednášok. Pokiaľ ide o témy zatiaľ neboli špecifikované, návrh je, že by to bola celá ORL vzhľadom na veľkosť programu, prezentované návrhy okrúhlych stolov na odsúhlasenie-7 stolov, Česi si možno budú chcieť pridať. Je možné prihlásiť kurzy a odborné prednášky
4. Správu o finančnom hospodárení predložil predseda Doležal: stav na bežnom účte SSO k 31.10. 2016 bol 47 119,00 €, stav pokladničnej hotovosti k 31.10. 2016 bol výške  1 948,42 €. Zároveň bol prezentovaný predbežný finančný uzáver kongresu v Humennom, ktorý bol ziskový a konečné zúčtovanie bude po kontrole Ing. Zápražnou.
5.Správa zo zasadnutia ORL sekcie UEMS v Prahe ( Tedla informoval o úlohách UEMS- harmonizácia štúdia postgraduálneho,  zastrešené UEMS, EUFOS. Agenda zasadania- logbook študenta špecializácie sa bude revidovať, o rok bude publikovaný.  Sú návrhy na 3 kategórie povinných výkonov počas štúdia- 1. výkony pod dozorom, 2. výkony urobené samostatne, 3. výkony videné. Informácie o vzdelávaní v jednotlivých krajinách EU je na stránke www.orluems" www.orluems. Fellowship sa zatiaľ robí iba v HNS. Bola podaná informácia o konaní európskej atestácie 2016,  tento rok 163 kandidátov pričom sú to väčšinou mimo EU, 27% neurobilo.
Informácia o Pražskej deklarácii ohľadom snahy o zmenu názvu ORL špecializácie na ORL a chirurgie hlavy a krku.
6.Správa Dozornej rady pre neprítomnosť zástupcov dozornej rady nebola prednesená 
7. Do zasadania výboru SSO neboli prihlásené žiadne prednášky a publikácie členov SSO za účelom vyhodnotenia najlepšej práce za rok 2016 
 8. Správy a pripomienky vedúcich sekcií SSO- Dr.Hlavačková požiadala o odsúhlasenie odmeny za technické zabezpečenie podujatí sekcie neštátnych ORL pre Kulicha –300 € Uznesenie č.20/ 2016 výbor SSO odsúhlasil odmenu vo výške 300€ pre Kulicha, za realizáciu zodpovedný Doležal do mesiaca.
Oznam 12.-13.5. 2017 bude kongres sekcie neštátnych ORL, podajú prihlášku do akcií SLS
O stave príprav Čs. Foniatrického kongresu a Otologického dňa podala informácie Volmutová-  kongres bude v hoteli Atrium 1.-3.12.2016
Kováč prezentoval informáciu o realizácii novej súkromnej nemocnici v Bratislave na Boroch
9. Rôzne: návrh ďalších osobností z histórie ORL do siene slávy SLS, Uznesenie č.21/2016 výbor SSO schválil návrh prof. MUDr.Tibora Bartu, DrSc. prof. MUDr. Ivana Klačanského CSc a  prof. MUDr. Jána Lajdu, CSc. na zaradenie do siene Slávy SLS, zodpovedný Doležal do konca roka 2016



V Bratislave   11. 11. 2016                                      Zapísal Barta


Overil : Sičák

      

