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Výroční zpráva ADH ČR za rok 2019

Členská základna ADH ČR
Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s. (dále jen ADH) měla k datu minulého sněmu 289 členů, z toho 19 studentů.  
Ke dni 31. 8. 2020 evidujeme 400 členů, z toho 20 studentů.

Činnost prezidia ADH ČR
Činnost prezidia ADH v roce 2019 probíhala ve tříčlenném seskupení: Lenka Velebilová, DiS. (prezident), Markéta Harantová DiS. 
(viceprezident), Pavla Pilneyová, DiS. (člen prezidia).

Prezidium se sešlo celkem 2x vždy společně s vedoucími orgánů ADH ČR. Kromě toho se dle potřeby konaly schůzky on line.

Svou činnost prezidium realizovalo v následujících oblastech:
•   příprava a realizace Sněmu a Jarní konference ADH ČR 2019
•   příprava a realizace VI. podzimní konference ADH ČR 2019
•   spolupráce na přípravách a realizaci SDUZ 2019 (FDI – ČSK) v rámci této spolupráce propagace oboru DH 
•   vydávání elektronického magazínu DH Spectrum a jeho distribuce
•   spolupráce se školami pro DH – 28.11. 2019 proběhlo setkání prezidenta ADH ČR se zástupci škol
•   nastavení podmínek v souladu s předpisy GDPR a zabezpečení dokumentace v sídle ADH ČR 
•    pokračování spolupráce s EDHF, IFDH: účast na meetingu EDHF v Helsinkách, zapojení se do projektu Oral Hygiene Platform 
•    meeting IFDH v Brisbane z finančních důvodů bez naší účasti
•    realizace PR a osvětových aktivit, propagujících obor DH a ADH ČR, včetně vystoupení v médiích, články v tisku
•    průběžná aktualizace a úprava webových stránek – nově rozesílání newsletterů
•    provozování odborné, ekonomické a právní poradny
•    aktivita na sociálních sítích – Facebook, Instagram
•     účast na Pragodentu formou přednášky a přítomností zástupců ADH ČR na stánku společně s firmou Herbadent
•    účast na Body Festivalu formou přednášky a formou samostatného stánku
•     účast na Mezinárodním kongresu dentální hygieny ve Varšavě (na pozvání firmy Oral B) , prezentacena na téma „DH v ČR“ a účast 

na mezinárodní debatě

Spolupráce s partnery
•     projekt s Colgate-Palmolive a DM drogerií „Centrum zdravého úsměvu“ (zpracování odborných textů, školení pro zaměstnance 

DM, soutěž o vouchery na DH)
•     natočení edukačního videa pro pacienty ve spolupráci s firmou JPS

MZČR
•     vznesen dotaz ve věci přípravy novely vyhlášky 55/2011 Sb.
•     vznesen požadavek na vyjádření stanoviska ve věci odborného dohledu

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.

ČSK
•     15. 4. 2019 schůzka s prezidentem doc. R. Šmuclerem ohledně jeho projevu na Škachově dni
•    vytvořena pracovní skupina pro spolupráci s ČSK
•     vyjádření připomínek k návrhu odborného stanoviska  vědecké rady ČSK č. 4/2019, zpracování právního rozboru
•  zaslán otevřený dopis představenstvu ČSK, oblastním komorám a prezidentovi ČSK  s připomínkami k vydanému závaznému 

stanovisku ZS 1/2019, dopis byl zároveň zveřejněn na našem FB
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Spolupráce s odbornými společnostmi
25. 5. 2019 schůzka zástupců ADH ČR a ČPS ve Frymburku na téma vzájemné spolupráce
15. 9. 2019 schůzka zástupců ADH ČR a ČPS v sídle asociace, hlavní téma vzájemné spolupráce, pregraduální a postgraduální 
vzdělávání DH.

Celoživotní vzdělávání
zpracován návrh CŽV pro DH a odeslán na NCONZO
vytvořena pracovní skupina pro CŽV

Partneři ADH ČR
Partnerství ADH ČR pro rok 2019 bylo uzavřeno s těmito společnostmi:

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

Účetnictví ADH ČR
Vedení účetnictví a daňové evidence je zajištěno dodavatelsky, probíhá beze změn.

Hlavní cíle a úkoly pro rok 2020
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 Unie zaměstnavatelských svazů a Hospodářské komory ČR
Navázat spolupráci s ostaními profesními organizemi nelékařských pracovníků.
Prosadit změny v současném nevyhovujícím nastavení systému celoživotního vzdělávání.
Navázat spolupráci se zdravotními pojišťovnami.

Dlouhodobé  cíle
Podílet se na zvyšování  prestiže oboru dentální hygiena.
Hájit, prezentovat a podporovat profesní zájmy dentálních hygienistek/hygienistů, zejména členů ADH ČR.

V Praze dne 31. 8. 2020 Lenka Velebilová, DiS.
 prezident ADH ČR
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