
Správa o činnosti výboru SSO v roku 2016 
Zhromaždenie členov SSO,  64.Kongres SSO, Martin  2017

  -Výbor  SSO  sa  v roku 2016 zišiel 3 krát, 4.5. 2016 v Orechovej Potôni počas Rinologických dní,  7.9. 2016 počas Kongresu v Humennom, 11. 11. 2016 na Antolskej v Bratislave 
- Výbor SSO zvolal v roku 2016 Zhromaždenie členov SSO jeden krát a to  8. 9 . 2016  v Humennom, zápisnica bola zverejnená na web stránke SSO
- Výbor sa v priebehu roka 2016 opakovane zaoberal prípravou 64. Kongresu SSO v Martine, schválil témy kongresu , miesto a termín  konania.  Poveril predsedu a hlavného organizátora Dr. Čalkovského zostavením odborného programu, ktorý bol koordinovaný aj s českými kolegami, keďže ide zároveň  o 7. Slovensko-český a 64.kongres SSO. 
-Výbor SSO navrhol uskutočniť zhromaždenie členov SSO v roku 2017 práve na pôde tohto  
  kongresu
- Počas celého roka 2016 prebiehala intenzívna komunikácia jednotlivých členov výboru SSO s MZ SR a ÚDZS pri tvorbe, úprave a doplňaní zoznamu  zdravotníckych výkonov v ORL jednak pre potreby DRG a zároveň aj pre potreby inovovania bodovníka pre ŠAS a JDCH
- Dr. Hlavačková  predložila návrh definície neodkladných stavov na prediskutovanie členom výboru SSO  
- členovia výboru SSO sa zúčastňovali práce Kategorizačnej komisie pre ŠZM a postupne sa darilo dostať do zoznamu ŠZM so zvláštnou úhradou ďalšie materiály , činnosť však bola zo strany MZ SR menej intenzívna pre zmeny, ktoré sa udiali v komisii zo strany MZ SR 
- Výbor SSO zobral na vedomie informácie Dr. Hlavačkovej o situácii a rokovaniach neštatných ORL so zdravotnými poisťovňami ako aj o zmene spôsobu organizácie a financovania podujatí NZZ ORL
- Výbor SSO sa počas roka spolupodieľal na odborných podujatiach, ktoré boli schválené v termínovej listine  akcií SSO za rok 2016 ( Rinofest , Bienále disekcie spánkovej kosti, Kurz chirurgie stredného ucha, Rinologické dni v Orechovej Potôni, Kongres SSO v Humennom, Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií v Bratislave,  Čs. Foniatrický kongresu a Otologický deň v hoteli Atrium 1.-3.12.2016  a ďalšie) 
 - Výbor SSO schválil navrhnutých víťazov o cenu za „najlepšiu prednášku a publikáciu člena SSO“ za rok 2015
Dr. Volmutová predložila vyhlášku o predpise naslúchadiel deťom do 6 rokov-  návrh bol podaný
- Výbor SSO schválil vyslanie Dr. Tedlu, ktorý ako zástupca SSO sa zúčastnil na zasadaní ORL sekcie UEMS v Prahe  7. - 9. 10. 2016 
- Po odsúhlasení výborom SSO bola podobizeň Prof. Strelku umiestnená do „Siene slávy SLS“  za prítomnosti Doc. Doležala a Dr. Šebovej. Výbor navrhol za SSO aj nominácie prof. Bartu, prof. Klačanského a prof. Lajdu do tejto siene SLS
- Výbor prerokoval a schválil správu Revíznej komisie s uzávierkou financií za rok 2016- 
- Výbor sa naďalej  podieľal na organizácii postgraduálnej prípravy,  teda 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. 2017                           MUDr. T. Barta, PhD. ,                                                                     
                                                                   vedecký sekretár SSO

