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Výroční zpráva ADH ČR za rok 2018
Členská základna ADH ČR
Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s. (dále jen ADH) měla k datu minulého sněmu 278 členů, z toho 26 studentů.
Ke dni 8. 4. 2019 evidujeme 289 členů, z toho 19 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 4x vždy společně s vedoucími orgánů ADH ČR. 1x měsíčně se konají schůzky prezidia přes skype a téměř
každodenně probíhá vzájemná komunikace přes WhatsApp.
Svou činnost prezidium realizovalo v následujících oblastech:
• příprava a realizace sněmu a jarní konference ADH ČR 2019
• příprava a realizace V. podzimní konference ADH ČR 2018
• spolupráce na WOHD 2019 (FDI – ČSK) – Markéta Harantová
• vydávání vlastního magazínu ADH ČR DH Spectrum v elektronické podobě zaměřeného přímo pro DH a jeho distribuce
• implementace GDPR, směrem ke členům, pracovníkům, partnerům a DH obecně, včetně zakoupení uzamykatelné skříně do sídla
ADH, vytvoření manuálu GDPR pro Dh
• aktualizace partnerských balíčků a navýšení cen za partnerství
• spolupráce se školami pro DH – 29. 11. 2018 proběhlo setkání prezidenta ADH ČR se zástupci škol, kde proběhla prezentace ADH
ČR a byl představen projekt vzájemné spolupráce. Iveta Stará, DiS. ustanovena jako zmocněnec ADH ČR pro spolupráci se školami,
vytvořena prezentace ADH pro školy
• pokračování spolupráce s EDHF, IFDH
• účast na meetingu EDHF v Jeruzalémě (Izrael), účastnily se L. Velebilová a H. Kučová. Účast na meetingu IFDH v Brisbane se
z finančních důvodů neuskuteční
• navázána spolupráce s ADHS „Pieštianská dohoda“
• realizace PR osvětových aktivit, propagujících obor DH a ADH ČR, včetně vystoupení v médiích, články v tisku
• vytvoření propagačních materiálů – letáky, roll-up, nový slogan, úprava loga, vizitky pro prezidium
• zakoupení notebooku, 2 nových mobilních telefonů s funkcí double SIM + změna tarifu
• zrušení finančně nevýhodného účtu u Moneta Money Bank a založení nového účtu u Fio banky, a.s. a nastavení výhodnějších
podmínek včetně vedení účtu zdarma
• realizace změn ve fungování Kreditní komise v souvislosti se zrušením kreditního systému a její přejmenování na Edukační komisi,
dokončení konceptu udílení záštity nad vzdělávacími akcemi, kalendář akcí, možnost hodnocení akcí
• průběžná aktualizace a úprava webových stránek
• provozování odborné, ekonomické a právní poradny
• vytvoření nové sekce „naše stanoviska“ na webu
• aktivita na sociálních sítích, založení instagramového účtu
• vytvoření nových dokumentů: elektronická přihláška, návrh anamnestického dotazníku (včetně anglické verze), návrh informovaného
souhlasu s bělením zubů, tabulka přehledu pojišťoven přispívajících na DH, index celoživotního vzdělávání
• účast na Pragodentu
• spolupráce se zdravotními pojišťovnami: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - roadshow po 8 velkých městech na podporu
zdravého životního stylu – součástí bylo stanoviště DH
• spolupráce na projektu Akademie Dr. Max na téma „Zdravá ústa“ - školení zaměstnanců v Praze, Brně a Ostravě (Pavla Pilneyová)
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Spolupráce s partnery
Projekt s Colgate-Palmolive a DM drogerií „Centrum zdravého úsměvu“ (zpracování odborných textů, natáčení videí, školení pro
zaměstnance DM, vouchery na DH), vouchery na DH ve spoluprácí s GSK a spol. Ahold pro zaměstnance spol. Ahold.
Přerušen projekt ShineOn vzniklý ve spolupráci s firmou Philips z důvodu neúnosné finanční náročnosti.
MZČR
Byl vznesen dotaz ve věci přípravy změny zákona č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. V odpovědi nám
bylo sděleno toto: „Ministerstvo nepřipravuje novelu zákona č. 96/2004 Sb. Tento zákon byl v nedávné době ve středním rozsahu
novelizován a v současné době je monitorováno a vyhodnocováno, jakých změn tato novela v praxi dosáhla“.
Po opakovaných urgencích jsme obdrželi stanovisko týkající se bělení zubů v kosmetických salonech, ze kterého jednoznačně
vyplývá, že tuto službu jsou oprávněni provádět pouze a výlučně ZL a DH.
Legislativa
Nadále trváme na bezpodmínečném odstranění indikace dentální hygieny zubním lékařem.
ČSK
15. 10. 2018 odeslán otevřený dopis ČSK se žádostí o spolupráci
2. 11. 2018 proběhla schůzka s prezidentem ČSK za přítomnosti Mgr. Slavíka, žádný z našich návrhů na spolupráci nebyl přijat
Propagace oboru DH v rámci partnerské spolupráce na realizaci Světového dne ústního zdraví (WOHD) 2019
Pokus o navázání spolupráce s Parodontologickou společností: celkem 3x bylo formou emailu kontaktováno vedení PS s vyjádřením
zájmu o spolupráci – vždy zůstalo bez odezvy.
Celoživotní vzdělávání
Vytvoření indexu odbornosti, nastavení systému udílení záštity ADH nad vzdělávacími akcemi, revitalizace sekce vzdělávací akce na webu.

Partneři ADH ČR
Partnerství ADH ČR pro tento rok bylo uzavřeno se společnostmi:
Zlatí: Herbadent, Oral B
Stříbrní: Colgate Palmolive, Johnson & Johnson, Philips, EMS, GlaxoSmithKline
Bronzoví: Kavo-Kerr a Dürr
Dále spolupracujeme: Dentamed, Profimed (10% sleva na nákup produktů pro DH) a Syncare (Mgr. Petr Svoboda – odborný konzultant)
Mediálním partnerem je společnost StomaTeam a Dental Care (ČSA) – z důvodu ukončení vydávání časopisu Dental Care jsou
plánované změny.
Účetnictví ADH ČR
Vedení účetnictví a daňové evidence je zajištěno dodavatelsky, probíhá beze změn.
Hlavní cíle a úkoly pro rok 2019
Realizovat aktivity a projekty v rámci osvěty oboru DH směrem k odborné a laické veřejnosti.
Provádět kroky k dalšímu rozšiřování členské základny.
Zaměřit se na rozvoj spolupráce se školami.
Rozvíjet spolupráci s partnery.
Pokračovat v členství v EDHF a IFDH.
Rozvíjet spolupráci s ADHS.
Hájit profesní zájmy dentálních hygienistek, zejména členů ADH ČR. Dlouhodobým cílem je zvyšování prestiže oboru dentální hygieny.

V Praze dne 8. 4. 2019

Lenka Velebilová, DiS.
prezident ADH ČR
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