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Výroční zpráva za rok 2005

Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen  „ADH“) měla v roce 2005
celkem 48 členů. 15 členů zaplatilo členské příspěvky v r. 2004 a 33 členů až v roce 2005.

Činnost ADH v r. 2005 zintenzivněla, pořádané akce a propagace ADH  dokázaly
zvýšit zájem o členství, což se projevilo mimo jiné  i tím, že na rok 2006 zaplatilo v r. 2005
členské příspěvky  71 členů. ADH má své webové stránky, kontakt je zjištěn  jak e-mailem,
tak přes mobilní telefony. Tato, dnes již samozřejmá komunikace, byla technicky zabezpečena
nákupem dvou mobilních telefonů a notebooků a smlouvou na tvorbu a údržbu  webových
stránek.
      Během celého roku ADH úspěšně spolupracovala s firmou AMI COMMUNICATIONS,
která zajišťuje propagaci firmě Signál. Výsledkem spolupráce bylo, kromě řady konzultací,
pořádání několika propagačních akcí v obchodních centrech spojených s osvětou v oblasti
orální hygieny a propagací práce dentálních hygienistek. ADH navázala spolupráci
s odborným časopisem Stoma-team. V roce 2006 dostanou v každém čísle časopisu členky
ADH prostor pro odborná sdělení. 

V roce 2005 se konalo pravidelné  jarní a zimní shromáždění . Jarní shromáždění bylo
věnováno zejména volbám do představenstva ADH, změnám stanov a schválení
hospodářských výsledků a roční účetní závěrky roku 2004. Jeho součástí byly přednášky
„Úloha dentální hygienistky v minimální invazivní stomatologii“ a „Bělení zubů“.   Na
zimním shromáždění, které informovalo o činnosti ADH, o účasti jejích zástupců na  zasedání
Evropské federace dentálních hygienistek (European dental hygienist federation)- dále jen
„EDHF“-  v Madridu a o plánu  práce  ADH na r. 2006, byly předneseny přednášky
„Materiály a nástroje pro leštění a úpravu výplní“, „Práce  s intraorální kamerou“ a „Air
polishing“. Zimní shromáždění schválilo zvýšení členských příspěvků od r. 2006.

ADH uspořádala  v srpnu 2005 Víkend  dentálních hygienistek v Boskovicích  na téma
„Zářivý úsměv na konci léta….“ a v říjnu 2005 Pražské dentální dny.  Zástupkyně ADH se
zúčastnily I. mezinárodního paradentologického kongresu v Praze, vzdělávací akce „Dny
Marty Staňkové II – Nové trendy ve vzdělávání sester pro vstupu do EU“  v Praze, setkání
organizací sdružujících pracovníky nelékařských povolání  v Praze a  konečně již zmíněného
zasedání Evropské federace dentálních hygienistek  – EDHF v Madridu. 

        Účastí na posledně jmenované akci byly  podniknut první krok k začlenění naší
národní organizace do evropské federace. Naše asociace byla na zasedání pozvána na základě

komunikace mezi předsedkyní ADH a  EDHF, která probíhala od července 2005. Naše
zástupkyně – prezidentka  ADH ČR Lucie Volšíková a viceprezidentka Petra Krejčířová
-informovaly  EDHF o systému výuky    dentálních  hygienistek v ČR a o zákonech
spojených s výkonem této profese. Po projednání přednesených informací, které byly předány
v písemné formě (v anglickém překladu)  byla České republice schválena kandidatura do
EDHF, na příštím zasedání se stanem řádným členem této organizace.    S přijetím  za řádného
člena jsou spojeny na jedné straně členské poplatky, které musí být uhrazeny  z příjmů  ADH
a na druhé straně zlepšení výchozí pozice pro sjednocení podmínek pro provozování naší
profese v rámci Evropy. Jsme toho názoru, že naše podmínky jsou zatím horší než ve
vyspělých evropských zemích. Zasedání v Madridu  schválilo výukový systém dentálních



hygienistek v Evropě. Jejich vzdělání bude minimálně tříleté s podmínkou získání alespoň
180 kreditů (1 kredit = 28 vyučovacích hodin). 

Důležité informace jsme získali na Dnech Marty Staňkové II, kterých se za ADH
zúčastnila Zdena Švábová. Šlo o upřesnění systému vzdělávání v přechodném období a role
odborných společností v celoživotním vzdělávání. Zjistily jsme, že i sestry mají eminentní
zájem na získávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Na květnovém setkání organizací sdružujících pracovníky nelékařských povolání byl podán
výklad k zák. 96/2004 Sb. (Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče). Na tomto setkání bylo schváleno sjednocení kreditního systému v rámci
celoživotního vzdělávání a byla přesně vymezena úloha odborných společností
v celoživotním vzdělávání. Pro ADH to znamená, že je jedinou odbornou společností
oprávněnou schvalovat a udělovat počet kreditů pro vzdělávací akce.

Hospodaření ADH v roce  2005 vykázalo k rozvahovému dni 31.12.2005 ztrátu
82.335 Kč a to při výnosech  127.485 Kč a nákladech 209.819 Kč.  Ztrátu vyvolaly  zejména
náklady spojené s účastí na zasedání EDHF v Madridu, které dosáhly výše 90.320 Kč.  Za
překlad materiálů (stanovy, systém vzdělávání)  bylo zaplaceno 56.215 Kč a  za služební cestu
Kč 34.105 Kč. Další rozhodující položkou nákladů byl nákup dvou notebooků a telefonů za
51.610 Kč. 

Od rozvahového dne do  konce měsíce února 2006 nenastaly žádné významné
události, které by ovlivnily fungování ADH.  V roce 2006 a v dalších letech chce ADH
pokračovat v aktivitách, o kterých pojednává tato výroční zpráva, obhajovat zájmy dentálních
hygienistek a ovlivňovat systém jejich vzdělávání a profesního hodnocení.  Pro její činnost je
nutné, aby získávala stále více členů a docílila jejich aktivního zapojení do činnosti ADH.

V Praze dne  28.2.2006


