Zápisnica zo schôdze výboru SSO d a 08.09. 2005 v hoteli Balnea Splendid
v Pieš anoch.
Prítomní : Barta, Doležal, Ková , Kova , Profant, Si ák,
Ospravedlnení : Kla anský
Revízna komisia : Šebová, Šimko, Ha ko,
Predsedovia sekcií : abi ák, Jakubíková,
Predseda SSO pre ítal navrhovaný program schôdze, ktorý bol schválený.
1.
Pri kontrole plnenia uznesení predchádzajúcej schôdze sa konštatuje splnenie
alebo priebežné plnenie všetkých až na uznesenie o korekcii redak nej rady
asopisu .Uznesenie: Predseda SSO vytvorí návrh novej redak nej rady, zaháji
diskusiu so šéfredaktorom o organizácii a vlastníckych vz ahoch v asopise.
Termín : do 10.10.2005.
2.
Výbor vzal na vedomie správu revíznej komisie o finan om roku 2004.
3.
Organiza ná agenda
- výbor schválil 25 nových lenov spolo nosti
- výbor ponechal výšku lenského na 850 Sk, z toho 150 Sk je príspevok do SLS. Každý
len dostane asopis Choroby hlavy a krku.
- Služobné cesty lenov výboru boli odsúhlasené a schválené. Schválil sa príspevok 850
Eur pre Doležala na služobnú cestu do Salzburgu. Zú astní sa na pravidelnom stretnutí
ORL sekcie UEMS v d och 29.09 až 02.10.2005 ako slovenský delegát.
- Finan ný majetok SSO ku d u 30.06.2005 bol. Stav na bežnom bankovom ú te
vedenom v udovej banke má zostatok vo výške 992,478.07 Sk. Stav pokladni nej
hotovosti bol vo výške 16, 384.70 Sk. Výbor vzal na vedomie tieto údaje
4.
5.

6.
7.

8.

Príprava plenárnej schôdze SSO. Program schôdze je stanovený, výbor súhlasí
s programom. Schôdzu povedie Doležal d a 09.09. o 15,oo po as kongresu SSO.
Katalogiza ná komisia: Katalóg výkonov dostal výbor SSO na posúdenie
a vypracoval k nemu stanovisko. Uznesenie: Výbor poveruje predsedu Profanta
aby vyvinul aktivitu v hradenie ušných protéz, (torp, porp, piston) stentov na
slzné cesty (intuba né sety, lakrimálne rúrky), tracheoezofageálnych
ventila ných protéz, tracheálnych kanýl ako materiál hradený mimo rozpo tu za
hospitalizáciu pacienta. Termín: do najbližšieho zasadnutia
Termínová listina SSO na kalendárny rok 2006. Termínovú listinu vedeckých
a odborných podujatí, ktoré nahlásili primári a vedúci pracovníci v odbore spíše
a predloží vedecký sekretár. Listina sa odošle na SLS.
Vyhlásenie výsledkov sú aže o najlepšiu publikáciu pre mladých autorov v roku
2005. Po hlasovaní vyhrala práca autorov : Keszegh, J., Profant, M., Barta, T.:
Nazálna likvorea – kazuistika pacientky s meningoencefalokélou pravej klinovej
dutiny. Finan ná odmena bude prvému autorovi slávnostne odovzdaná po as
kongresu v Pieš anoch.
Rôzne. MUDr. Heriban pozval výbor na rokovanie neštátnych
otorinolaryngológov do hotela Permon v Podbánskom v d och 30 sept. a 1. okt.
2005. Predseda SSO poveril primára Bartu zastupovaním výboru na tomto
zjazde.

MUDr.Pavel Doležal, CSc, vedecký sekretár SSO

