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Výroční zpráva ADH za rok 2009

Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen “ADH”) měla v roce 2009 
celkem 100 členů. Z toho bylo 89 řádných členů a 11 studentů.

Činnost ADH v r.2009 hodnotíme jako zhoršenou, především pro čelkovou nízkou 
aktivitu členů ADH. Navíc, počet členů se oproti roku 2008 poměrně výrazně snížil, a to o 
22 členů. Účast na akcích pořádaných ADH byla celkově průměrná, až na Zimní Sněm 
ADH ČR, kterého se zúčastnil rekordně nízký počet členů, čímž se stal 
neusnášeníschopným.

Co se týče programu, na jarním Sněmu jsme vyslechli další pokračování specialistky 
na slizniční onemocnění MUDr. Edity Dúbravské: Onemocnění ústní sliznice autoimunitní 
povahy. Navíc nás MUDr. Marek Ulrych informoval o vývoji výplňových materiálů, a to 
tématem: Moderní kompozita a adhezivní systémy ve stomatologii. Zároveň musíme 
poděkovat též aktivní účasti dentálních hygienistek, s tématy: Postup ošetření u kario-
patologického pacienta od Bc. Petry Chromé; Postup ošetření u agresivní parodontitidy od 
Bc. Moniky Kyselové a následně téma: Ošetřovatelská péče DH zaměřená na 
hospitalizované pacienty od Lenky Barillové, DiS. Na zimním Sněmu ADH se jednalo 
zejména o prezentace v současné době probíhajích preventivních programů zaměřených 
na zdravý chrup české dětské populace, což je téma, které bysme jakožto šiřitelé 
prevence zdravého chrupu měli i nadále velice významně rozvíjet“

Členky prezidia ADH  připravily, a nebo se podílely na přípravách odborného 
programu na: “Dentálním veletrhu a konferenci InDent 2009”, na jarních a podzimních 
“Parodontologických dnech“ a jiných odborných akcích.

Dále se v rámci dlouhodobé úzké spolupráce s ADHS zástupkyně ADH zúčastnily 
“Dnů dentální hygieny” v Mietě pod Ďumbierom.

Zástupkyně ADH Lucie Ovčinikov, DiS. a Bc. Petra Krejčířová se nadále zúčastnily 
schůzky EDHF 2009 ve Stockholmu, kde členky EDHF informovaly o aktuálním dění v 
ADH. Zde měly členky EDHF schůzku se „Severskou frakcí“  dentálních hygienistek, a 
žádaly je o vstup do EDHF, tato žádost se prozatím nesetkala s kladným stanoviskem. 

V roce 2009 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení ke vzdělávacím 
akcím, a to pro 174 akce.

Na  poplatcích inkasovala 32.850,-  Kč. 

V rámci spolupráce s MZČR se ADH vyjadřovala k těmto návrhům:

1. Novelizace zákona č.96/2004 Sb.

2. Připomínky  k vyhl. 424/2004

Během roku 2009 využívala ADH k podnájmu kacelářských prostor v Polské ulici č. 
54 v Praze 2 od Unie zubních techniků.

Od rozvahového dne do konce března r. 2010, kdy byla zpracována výroční zpráva 
ADH došlo na začátku roku k prodloužení smlouvy se společností StomaTeam, která  se 
bude  nadále podílet na zajišťování činnosti ADH. Návazně na tuto smlouvu byly  uzavřeny 
partnerské smlouvy s firmami Mertendental, Johnson & Johnson, Liftec a novým 
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partnerem se stala společnost Curaden, na jejichž základě získává ADH prostředky na 
úhradu činnosti společnosti StomaTeam. Smlouva s firmou StomaTeam je uzavřena na 
dobu určitou a to do konce roku 2010.

ADH  má vlastní webové stránky, které se neustále rozvíjejí. Kontakt se členy  a 
odbornou veřejností  je dále  zajištěn  e-mailem a  mobilními telefony. Údržba  webových 
stránek je zajištěna dodavatelsky.

Vedení účetnictví a daňové evedince je zajištěno též dodavatelsky.

V roce 2010 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 nezbytně nutné, aby 
získávala stále více členů a hlavně aby docílila jejich aktivního zapojení do činnosti ADH. 
Pokud by se toto podařilo, daly by se hodnotit prespektivy dalšího fungování a rozvoje 
ADH příznivě, což ovšem vzhledem k aktuálnímu úbytku členů říci nemůžeme.

V Praze dne 6. 4. 2010                                                      

                                                          Lucie Ovčinikov, DiS.

                                                          Prezidentka ADH ČR


