Zápisnica zo zasadnutia výboru SSO  dňa  07.09. 2016  Humenné 

Prítomní členovia výboru : Doležal, Profant, Barta, Sičák, Balcová, Hlavačková, Klačanský, Kováč
Ospravedlnení:, Volmutová
Predsedovia sekcií: Sičák,  Kabátová, Čabiňák,  Molčan  
Predseda dozornej rady: Šebová, člen DR Pavlovčinová
Hostia: Hriseňko, Tedla, Varga
Sekretárka SSO: Horváthová
Program:
1.	Zápisnica z predchádzajúceho výboru, kontrola uznesení (Doležal)
2.	Správa o príprave 63. kongresu SSO v Humennom ( Hriseňko)
3.	Program členskej schôdze 8.9.2016 (Doležal)
4.	Správa Dozornej rady (Šebová)
5.	Pripomienky hlavného odborníka MZ SR (Profant)
6.	Najlepšia prednáška a publikácia členov SSO za rok 2015 (Barta)
7.	Správy a pripomienky Vedúcich sekcií SSO
8.	Rôzne
 

1.Zasadnutie otvoril predseda SSO Doležal, úvodom predniesol informácie o príprave Slovenského kongresu v Humennom. 
Kontrola uznesení z posledného výboru SSO  : Uznesenie č.1/2016 predseda SSO zabezpečí komunikáciu ohľadne prípravy odborného programu s jednotlivými zodpovednými za panely termín do konca mája 2016 splnené
Uznesenie výboru č.8 /2015 predĺžené  ako  uznesenie č. 2/2016  zodpovedný Profant. Profant hlavný odborník pre ORL oslovil MZ SR listom so žiadosťou o stanovisko k financovaniu postgraduálneho vzdelávania–MZ SR nevidí dôvod na zmenu financovania ORL vzdelávania – uznesenie splnené ale bez očakávaného jasného stanoviska k chýbajúcemu samostatnému zákonu o financovaní, ktorý je spomínaný vo vyhláške. Uznesenie č.3/2016  Výbor SSO podporí publikáciu o histórii ORL sumou 1000€  -termín po vydaní publikácie, zodpovedný predseda SSO splnené -publikácia vyšla. Uznesenie č.4/2016 zodpovedný Profant  splnené
Uznesenie č.5/2016  o doplnení komisie pre prideľovanie naslúchadiel, o  Kulicha a  Volmutovú - zodpovedný Doležal do mesiaca- splnené. Uznesenie č.6/2016  Volmutová predložila vyhlášku o predpise naslúchadiel deťom do 6 rokov-  návrh bol podaný – splnené. Uznesenie č.7/2016  splnené, napriek tomu sa obe pripravované odborné akcie organizované  Šebovou a  Volmutovou  koncom roka 2016 budú konať samostatne. Uznesenie č.8/2016   Hlavačková o návrhu vyhlášky o minimálnom vybavení ORL ambulancie a foniatrickej ambulancie, termín do 2 mesiacov splnené, pripomienkovanie najmä zdrav. asistentov a audiometrickú sestru.
Uznesenie č.9/2016 adresár pracovísk- oddelení, JDCH a ambulancií zverejniť na webstránke SSO zodpovedný Doležal do 2 mesiacov splnené. Uznesenie č.10/2016 výbor SSO dáva návrh na umiestnenie Prof. Strelku do Siene slávy SLS, zodpovední Šebová a  Doležal do mesiaca –splnené. Uznesenie č.11/2016 súhlas s každoročným finančným príspevkom pre sekciu Logopédov (Logopedko) vo výške aktuálneho počtu členov logopédov –splnené. Uznesenie č.12/2016 -oslovený prof. Špánik ohľadom koncepcie starostlivosti o onkologického pacienta so žiadosťou, aby výbor SSO mohol  byť účastný pri jej tvorbe zodpovedný   Doležal do mesiaca
Splnené.
Uznesenie č.13/2016 výbor SSO schválil nových členov SSO podľa priloženého zoznamu
Pri kontrole uznesení vznikla potreba na ďalšie riešenie návrhu koncepcie starostlivosti o onkologického ORL pacienta.
Výbor SSO schválil uznesenie č.14/2016  Sičák pripraví návrh ORL onkologickej koncepcie na prediskutovanie výboru SSO, termín do konca roka 2016.
2. Správa o príprave 63.Kongresu predniesol prezident Hriseňko (210 prihlásených účastníkov, 14 vystavujúcich firiem)  zatiaľ príjem 22350€, hlavný partner Ultramed, Tatra Banka, web stránka, 2 prednáškové miestnosti, odborný program, premietanie, obedy, spoločenské večery, zabezpečené, apel na dodržiavanie času odborného programu.
3. Príprava programu Zhromaždenia členov SSO, výbor navrhol do mandátovej komisie  Dr. Tedlu ,Dr. Vargu a návrhovej komisie Dr. Ráca a Dr. Lukáška
4. Správa DR za rok 2015 bola prednesená na Výbore SSO,  v tej podobe bude prednesená zhromaždeniu členov SSO
5. Pripomienky hlavného odborníka- pripomienky k minimálnemu vybaveniu ambulancie ORL, foniatrická amb. neexistuje, iba foniatrické pracovisko ORL ambulancie.  Prezentoval pripomienky k minim. vybaveniu JDCH a ORL oddelenia
Šebová flexibilný bronchoskop na detskú oper.sálu.
Doplnenie DRG kódov v ORL
6. Uznesenie č. 15/2016 Výbor odsúhlasil výhercov za najlepšie publikácie a prednášky v jednotlivých kategóriach
Najlepšia publikácia v časopise s IF   ( 600€)
Lukáš Varga a kol.: Molecular genetics of MARVELD2 and clinical phenotype in Pakistani and Slovak families segregating DFNB49 hearing loss. Human Genetics
April 2015, Volume 134, Issue 4, pp 423–437  (IF 4,824)
Najlepšia publikácia v časopise bez IF  (400 €)  
Doležal, P.: Revízne septorinoplastiky. Otorinolaryngol Fon, 2015, 64, č.3. s.146-152. ISSN 1210-7867
Najlepšia prednáška autorov do 40 rokov – (300 €)
Varga L., Mašindová I., Škopková M., Staník J., Volmutová Z., Kabátová Z, Gašperíková D., Klimeš I., Profant M. Prevalence of mitochondrial mutations associated with sensorineural hearing loss in Slovakia. 3rd Congress of European ORL-HNS, 7-11 June 2015, Prague, Czech Republic
Najlepšia kapitola v knihe  (400 €)
Dobias S. Neubauer K.: Neurogenně podmíněné poruchy řečové komunikace a disfagie Recenzovaná monografie. Gaudeamus, 19.12.2014, ISBN 978-80-7435-518-9
7. správy vedúcich sekcií- Čabiňák informoval o možnosti vzdelávania v logopédii na Prešovskej univerzite,  program spolupráca s Hradec Králové, logopedická sekcia bude organizovať medziodborovú konferenciu pri príležitosti  storočnice Doc. Lišku 26.5.-27.5. 2017 v Košiciach, do konca 2016 prebehnú korešpondenčné voľby predsedu sekcie logopédie.
Kabátová informovala o vzdelávacej akcii diagnostika porúch sluchu u detí 
Šebová, laryngologická sekcia  bude organizovať podujatie „Detský hlas 2017“a poruchy prehĺtania u detí. Na Slovensko- českom ORL kongrese v Martine bude pol deň pre detskú ORL.
Tedla informoval o príprave podujatia Porucha prehĺtania v Piešťanoch organizácia sympózium 1 a pol dňa, pozvaní  klinický logopédi a ORL, neurológovia, gerontológovia, 7.-8. 4. 2017, do termínovníka akcií 2017
Sekcia otoneurológie:  Molčan v rámci kongresu v roku 2017 by chcel priestor pre otoneurológiu
Sekcia neštátny ambul. ORL: je problém s preplácaním akútnej a neodkladnej starostlivosti, nakoľko nie je v zákone definovaná a neodkladná starostlivosť,  uznesenie výboru SSO č.16/2016  Hlavačková pošle návrh definície neodkladných stavov na schválenie výboru SSO  termín do mesiaca
Rinologická sekcia zorganizovala Rinologické dni v Orechovej Potôni, o 2 roky budú v Čechách. 
Počty členov v sekcii by mal byť 30 členov podľa  Šebovej,  Profant podotkol , že SSO ako kolektívny člen nemusí rešpektovať stanovy SLS, preveriť členov
8. Rôzne – uznesenie č.17/2016 výbor schválil 8 nových členov SSO. Počet členov SSO nekorešponduje s počtami ORL v praxi (Profant)
Balcová informovala, že písali za foniatrickú sekciu na MZ SR, chcú navrátiť foniatrickú ambulanciu do zoznamu ambulancií , výbor SSO po oboznámení podporí aktivitu.
9. Výbor SSO zobral na vedomie finančnú správu, na bežnom účte bolo k  26.8. 2016: 51 489,09.€, pokladničná hotovosť k rovnakému dňu 1724,72 €. Postupne sa uhrádzajú faktúry na Kongresy. SSO bola uhradená aj problematická pohľadávka od firmy Supravia za Umelecký hlas v 2012 roku vo výške 672,12 € .
10. Výbor SSO uznesením č.18/2016 schválil preplatenie účastníckeho poplatku vo výške 600 € pre Tedlu, ktorý ako zástupca SSO sa zúčastní na zasadaní ORL sekcie UEMS v Prahe  7. až 9. 10. 2016. 
11. Výbor SSO korešpondenčne prijal uznesenie č.19/2016 o preplatení odmeny za prípravu, rozsiahlu korešpondenciu a bezchybnú pomoc pri organizácii 63.Kongresu SSO Š. Horváthovej vo výške 200 €. 
 

V Humennom  7. 9. 2016                                      Zapísal : Barta

Overil: Doležal
	 Sičák

      

