
Správa o činnosti výboru SSO v roku 2017 
Zhromaždenie členov SSO,  65.Kongres SSO, Patince  2018

  -Výbor  SSO  sa  v roku 2017 zišiel raz- pred  64. Kongresom SSO v Martine 
  - Výbor SSO zvolal v roku 2017 Zhromaždenie členov SSO jeden krát a to  7. 9 . 2017  v Martine, zápisnica bola zverejnená na web stránke SSO
- Výbor schválil témy a prípravu 65. Kongresu SSO v Patinciach.  Poveril predsedu SSO a hlavného organizátora Dr. Barátha zostavením odborného programu, 
-Výbor SSO navrhol uskutočniť zhromaždenie členov SSO v roku 2018 práve na pôde tohto  
  kongresu
- Počas roka 2017 jednotliví členovia výboru SSO intenzívne spolupracovali s MZ SR a ÚDZS pri tvorbe, úprave a dopĺňaní zoznamu zdravotníckych výkonov v ORL jednak pre potreby DRG a zároveň aj pre potreby inovovania bodovníka pre ŠAS a JDCH
- členovia výboru SSO sa zúčastňovali práce Kategorizačnej komisie pre ŠZM, činnosť však zo strany MZ SR výrazne menej intenzívna 
- Výbor SSO sa počas roka spolupodieľal na odborných podujatiach, ktoré boli schválené v termínovej listine  akcií SSO za rok 2017 ( Rinofest , Bienále disekcie spánkovej kosti, Kurz chirurgie stredného ucha, Kongres SSO v Martine, Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií v Bratislave, Akadémia ORL a ďalšie) 
 - Výbor SSO schválil navrhnutých víťazov o cenu za „najlepšiu prednášku a publikáciu člena SSO“ za rok 2016
 -  Výbor SSO schválil ocenenie Prof. Šlapáka 
 -  Výbor SSO opakovane diskutoval o pripravovanom materiáli komplexnej onkologickej starostlivosti o ORL pacienta prednostu Sičáka
- Výbor SSO schválil príspevok a vyslanie Dr. Tedlu, ako zástupcu SSO na zasadaní ORL sekcie UEMS v Poľsku
- po umiestnení fotografie prof.Strelku do „Siene slávy SLS“  výbor navrhol za SSO ako ďalšieho nominovať prof. Lajdu ako ďalšiu významnú ORL osobnosť do tejto siene SLS
- Výbor prerokoval a schválil správu Revíznej komisie s uzávierkou financií za rok 2017 
- 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. 2018                           MUDr. T. Barta, PhD. ,                                                                     
                                                                   vedecký sekretár SSO

