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Výroční zpráva ADH ČR za rok 2020

Členská základna ADH ČR
Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s. (dále jen ADH) měla k datu minulého sněmu 400 členů, z toho 20 studentů. 
Ke dni 19. 6. 2021 evidujeme 336 členů, z toho 2 zubní lékaři a 36 studentů. Čestní členové jsou 4.

Činnost prezidia ADH ČR
Činnost prezidia ADH v  roce 2020 probíhala ve tříčlenném seskupení: Lenka Velebilová, DiS. (prezident), Markéta Harantová, DiS. 
(viceprezident), Pavla Pilneyová, DiS. (člen prezidia). Po volbách na sněmu 5. 9. ukončila svou činnost Markéta Harantová DiS. 
(viceprezident) a  na její funkci byla nominována Pavla Pilneyová, DiS. (člen prezidia). Novým členem prezidia byla zvolena  
Mgr. Markéta Marušanová, DiS.

Prezidium se sešlo celkem 2x vždy společně s vedoucími orgánů ADH ČR a dle potřeby se konaly schůzky online.

Svou činnost prezidium realizovalo v následujících oblastech:
•    příprava a realizace Sněmu a Jarní (po změně termínu podzimní) konference ADH ČR 2020
•    VII. podzimní konference ADH ČR 2020 zrušena z důvodu epidemické situace
•    spolupráce na přípravách a realizaci SDUZ 2020 (FDI – ČSK) v rámci této spolupráce propagace oboru DH - přípravy probíhaly, ale 

nakonec vše zrušeno
•    vydávání elektronického magazínu DH Spectrum a jeho distribuce 4x ročně
•    spolupráce se školami pro DH – aktivita pozastavena z důvodu uzavření škol
•    pokračování spolupráce s EDHF, IFDH:
 účast na online annual meetingu EDHF, aktivace projektu Oral Hygiene Platform v ČR
 účast na online annual meetingu IFDH
 vzájemná výměna informací

•    realizace PR a osvětových aktivit, propagujících obor DH a ADH ČR, včetně vystoupení v médiích, články v tisku
•    průběžná aktualizace a úprava webových stránek
•    vytvoření nové sekce Covid-19 na webových stránkách a sdílení aktuálních informací souvisejících s vývojem epidemické situace 

ve vztahu k profesi DH
•    nově rozesílání newsletterů s odkazy na informace do sekce aktuality
•    provozování odborné, ekonomické a právní poradny
•    pravidelná aktivita na sociálních sítích – Facebook, Instagram
•    účast na 14. Kongresu primární péče formou přednášky
•    rozšířen seznam živností zapsaných v Živnostenském rejstříku

Spolupráce s partnery
•     pokračování ve spolupráci na projektu s Colgate-Palmolive a DM drogerií „Centrum zdravého úsměvu“
•     vzájemná spolupráce na základě plnění partnerských smluv

MZČR
•     vznesen dotaz ohledně novely zákona č. 96/2004 Sb. o  podmínkách získávání a  uznávání způsobilosti k  výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) – v odpovědi na dotaz sděleno, že novela se v rámci MZČR nepřipravuje

•     vznesen dotaz ohledně novely zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 
komoře, v odpovědi na dotaz sděleno, že novela se v rámci MZČR nepřipravuje

Legislativa
•     připomínkován návrh novely zákona ř. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
•     nadále trváme na bezpodmínečném odstranění indikace dentální hygieny zubním lékařem.
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ČSK
•     četné aktivity a jednání s cílem změnit stanovisko ČSK ZS 1/2019, cíle bylo dosaženo dne 12. 12. 2020, kdy došlo ke zrušení ZS 1/2019

Spolupráce s odbornými společnostmi
vzhledem k epidemické situaci neaktivní

Celoživotní vzdělávání
trváme na institucionalizaci postgraduálního vzdělávání, nesouhlasíme se zrušením kreditního systému

Partneři ADH ČR
Partnerství ADH ČR pro rok 2020 bylo uzavřeno s těmito společnostmi:

Zlatí: Herbadent, Oral B, Henry Schein
Stříbrní: Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, EMS, GlaxoSmithKline, Compo Group Medical
Bronzoví: Kavo-Kerr, Philips, JPS
Reciproční spolupráce: Dentamed, Profimed, IMEK, Syncare
Mediální partner: StomaTeam

Účetnictví ADH ČR
Vedení účetnictví a daňové evidence je zajištěno dodavatelsky, zvýšena odměna za provedenou práci.

Hlavní cíle a úkoly pro rok 2021
Realizovat aktivity a projekty v rámci osvěty oboru DH směrem k odborné a laické veřejnosti.
Provádět kroky k dalšímu rozšiřování členské základny.
Rozvíjet spolupráci s partnery, odbornými společnostmi a se školami pro DH.
Snažit se o zlepšení spolupráce s ČSK.
Pokračovat v členství v mezinárodních organizacích EDHF a IFDH.
Stát se členem Hospodářské komory ČR.
Rozvíjet spolupráci s ostatními profesními organizacemi nelékařských pracovníků.
Prosadit změny v současném nevyhovujícím nastavení systému celoživotního vzdělávání, snažit se o institucionalizaci postgraduálního 
vzdělávání.
Navázat spolupráci se zdravotními pojišťovnami.

Dlouhodobé cíle
Podílet se na zvyšování prestiže oboru dentální hygiena.
Pomáhat zvyšovat vzdělanost a profesionální úroveň dentálních hygienistek/hygienistů, zejména členů ADH ČR.
Posilovat a upevňovat postavení dentálních hygienistek/hygienistů v rámci dentálního týmu.
Spolupracovat na prosazování systému prevence a udržování ústního zdraví napříč společností.
Hájit, prezentovat a podporovat profesní zájmy dentálních hygienistek/hygienistů, zejména členů ADH ČR.

V Praze dne 19. 6. 2021 Lenka Velebilová, DiS.
 prezident ADH ČR
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