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Vážený pane prezidente,

dovolujeme si tímto navázat na jednání v sídle Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 3. 2020, které se uskutečnilo s cílem diskutovat 
rozdílné pohledy na otázku regulace a provádění odborného dohledu zubními lékaři nad stanovenými činnostmi dentální hygienistky, 
jež vyplývají ze schváleného závazného stanoviska České stomatologické komory (dále jako „ČSK“) č. 1/2019. 

Úvodem bychom Vám rádi mnohokrát poděkovali za to, že jste si našel v  této hektické a  nelehké době čas a  jednání se 
prostřednictvím dálkového videopřístupu zúčastnil. Jednání se kromě Vás a  zástupců Asociace dentálních hygienistek ČR, z. s. 
(prezidentka paní Lenka Velebilová, DiS., bývalá prezidentka paní Mgr. Hana Kučová DiS., právní zástupce pan JUDr. Robert Falbr) 
účastnili za Ministerstvo zdravotnictví pan Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA., ministr zdravotnictví, pan JUDr. Radek Policar, náměstek 
ministra zdravotnictví a paní prof. JUDr. Helena Válková, CSc., poslankyně a zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která celé jednání, 
poté, co byla seznámena s problematikou, iniciovala.

Při jednání zástupci Asociace dentálních hygienistek ČR, z. s. (dále jako „ADH“) vyjádřili důvody svého nesouhlasu s  regulací 
odborného dohledu, jež s účinností od roku 2021 zavádí závazné stanovisko ČSK č. 1/2019 a došlo k diskuzi na dané téma, při které 
si obě strany prezentovaly své názory. Jakkoli zůstávají názory na důvodnost a potřebnost zaváděné regulace ze strany ADH a ČSK 
odlišné, rádi bychom zdůraznili, že nadále panuje plná shoda na nalezení optimální spolupráce mezi dentálními hygienistkami 
a zubními lékaři a na tom, aby kvalita zdravotních služeb poskytovaných pacientům byla co nejvyšší. Velmi proto vítáme, že jste při 
jednání vyjádřil ochotu k další diskuzi s ADH o možnosti zmírnění nebo modifikace zaváděného opatření. Konkrétně byl projednáván 
návrh ADH, který by znamenal možnost úpravy závazného stanoviska ČSK tak, že v  něm stanovený striktní způsob provádění 
odborného dohledu ze strany zubního lékaře by se týkal pouze dentálních hygienistek vykonávajících praxi po dobu prvních tří let 
od ukončení vzdělání a získání odborné kvalifikace. Dle ADH by taková změna plně odpovídala výkladu podávaném Ministerstvem 
zdravotnictví, ze kterého vyplývá potřeba vycházet ze zkušeností konkrétního zdravotnického pracovníka, současně by dostatečně 
chránila zájmy pacienta a neznamenala by tak výraznou komplikaci pro výkon praxe dentálních hygienistek, ale i mnohých zubních 
lékařů, jako přináší zaváděná plošná regulace (tj. platící pro všechny případy) dle přijatého závazného stanoviska. Navíc by tato úprava 
řešila nejnáročnější období tří let od ukončení pregarduálního vzdělávání dentálních hygienistek v souvislosti s absencí následného 
(a nyní bohužel zrušeného) postgraduálního kreditního systému celoživotního vzdělávání dentálních hygienistek, což je problém, na 
kterém jak věříme, panuje mezi ČSK a ADH všeobecná shoda.

Děkujeme za Vaši ochotu projednat tento návrh na následujícím celostátním sněmu ČSK a současně si tímto dovolujeme požádat 
o to, zda by zástupce ADH měl možnost na tomto sněmu vystoupit s krátkou prezentací našeho stanoviska.

Při zmíněném jednání na Ministerstvu zdravotnictví ze dne 27. 3. 2020 byla dále z  iniciativy prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. 
diskutována možnost vytvoření pracovní skupiny ČSK a ADH, jejímž cílem by bylo projednávat otázky spojené s výkonem činnosti 
oboru dentální hygiena. ADH účastníky jednání informovala, že pracovní skupina pro spolupráci s ČSK již byla v minulosti vytvořena, 
a to dne 19.5.2019. ČSK byla s jejím vznikem, složením i s připraveností ke spolupráci emailem obeznámena. Složení zůstává beze změn:  
Mgr. Hana Kučová, DiS., Iveta Stará, DiS., Bc.Zuzana Zouharová, DiS., Mgr. Petr Svoboda, DiS. + 1 ze zástupců prezidia ADH. I přesto, že se 
tak doposud nestalo, počítáme  nadále s tím, že tato skupina bude přizvána k veškerým jednáním ČSK týkajících se oboru DH.

Vážený pane prezidente, ještě jednou děkujeme za Váš čas a doufáme, že se nám podaří nalézt společný koncensus i přes složitosti 
současné situace spojené s pandemií onemocnění COVID 19. Vzhledem k tomu, že nadcházející sněm ČSK vnímáme jako jednu z šancí 
změnit regulaci před stanoveným nabytím účinnosti, dovolujeme si požádat o reakci na náš dopis ve lhůtě co nejkratší.

Vzhledem k významu, který má tato komunikace mezi ČSK a ADH, současně uvádíme, že o vzájemné komunikaci informujeme naše 
členky prostřednictvím našich webových stránek.

S úctou a přáním stálého zdraví 
Lenka Velebilová, DiS.
prezidentka ADH ČR

V Praze dne 5. 5. 2020 

Na vědomí: 
Představenstvu České stomatologické komory
Ministerstvu zdravotnictví ČR
prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc.
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