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VÝROČNÍ ZPRÁVA ADH ČR ZA ROK 2021

ČLENSKÁ ZÁKLADNA ADH ČR
Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s. (dále jen ADH) měla k datu minulého sněmu 336 členů, z toho 36 studentů,  
11 mužů, 1 zubní lékař. Čestní členové byli 4.
Ke dni 11. 4. 2022 evidujeme 361 členů, z toho 9 mužů, 54 studentů a 2 zubní lékaři. Čestných členů je 6. Oproti loňskému roku jde 
v celkovém součtu o nárůst 25 členů.
ČINNOST PREZIDIA ADH ČR
Činnost prezidia ADH v roce 2021 probíhala ve tříčlenném seskupení: Lenka Velebilová, DiS. (prezident), Pavla Pilneyová, DiS. 
(viceprezident), Mgr. Markéta Marušanová, DiS. (člen prezidia). Ke dni 18. 12. 2021 rezignovala na post člena vedení Mgr. Markéta 
Marušanová, DiS. a její funkci dočasně převzala Mgr. Jasněna Matoušková, DiS.
Prezidium se sešlo celkem 6x na schůzkách online a 1x v sídle ADH ČR.

Svou činnost prezidium realizovalo v následujících oblastech:
Příprava a realizace Sněmu a Jarní a Podzimní konference.
Spolupráce na přípravách a realizaci SDUZ (FDI – ČSK) v rámci této spolupráce propagace oboru DH. Téma: „Ústa, obraz našeho zdraví“.
Vydávání elektronického magazínu DH Spectrum a jeho distribuce 4x ročně.
Spolupráce se školami pro DH:
• vydáno podpůrné stanovisko k akreditaci VOŠZ Plzeň, VOŠZ Karlovy Vary a VOŠZ Nymburk
• návštěvy škol a propagace ADH ČR 

Pokračování členství v mezinárodních organizacích European Dental Hygienists Federation a International Federation of Dental 
Hygienists a s tím spojené aktivity:
• IFDH Oral Global Health Summit 26.6. 2021 online
• Realizace vzdělávacího projektu Oral Hygiene Training Platform pro ADH ČR.
• Online webinář EDHF 9.6. 2021.
• Účast na annual meetingu EDHF 25.9.2021 online.
Realizace PR a osvětových aktivit, propagujících obor DH a ADH ČR, včetně vystoupení v médiích, články v tisku, aktivita na 
sociálních sítích.

Průběžná aktualizace a úprava webových stránek:
• V rámci sekce covid-19 informace o testování a očkování.
• Nastavena nová funkce ověřování členství pro partnery, kteří poskytují různé výhody pouze členům ADH ČR.
• Přípravné práce na novém webu, výběrové řízení.
• Provozování odborné, ekonomické a právní poradny a poradny pro laiky.
• Stálá aktivita na sociálních sítích – Facebook, Instagram.

Účast na veletrhu Pragodent formou vlastního stánku a přednášky na téma „Dentální hygiena – historie a současnost“.
Tabulka příspěvků pojišťoven na dentální hygienu – vytvoření, zveřejnění, pravidelná aktualizace.
Implementace GDPR v souladu s novou legislativou, uzavřena spolupráce s firmou Every Regard s.r.o.
Zprostředkování nových benefitů členství.

Aktualizace stanov ADH ČR na základě změn schválených sněmem 26. 6. 2021
Realizace změny v registraci členství k datu úhrady členského poplatku.

SPOLUPRÁCE S PARTNERY
• Vytvoření ceníku služeb direct mailingu a příspěvků na Facebook a Instagram a zařazení do nabídky partnerství.
• Pokračování ve spolupráci na projektu s Colgate-Palmolive a DM drogerií „Centrum zdravého úsměvu“
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• Dentine Sensitivity Diagnosis in Dentist´s / Dental Hygienist´s Offices – nový projekt ve spolupráci s GSK
• Vzájemná spolupráce s partnery na základě plnění partnerských smluv.

MZČR:
• odeslána žádost o zařazení dentálních hygienistek do fáze I A v rámci očkování proti Covidu19, žádosti nebylo vyhověno
•  vznesen dotaz týkající se připravovaných změn v novele vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami. V odpovědi sděleno, že v oblasti zdravotních výkonů zaměřených na profylaxi onemocnění dutiny ústní se 
žádné změny nenavrhují.

•  Zpracovány podklady pro písemný záznam do karty dentální hygieny pro NCONZO.

LEGISLATIVA
•  uplatněna připomínka k návrhu novely vyhlášky 55/2011Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků v ustanovení § 16. Cílem 

navrhované úpravy bylo odstranění duplicity mezi odst. 2 písm. g) a odst. 3 písm. d) týkající se bělení zubů. Výsledné znění: „bělení 
a obdobné estetické úpravy může dentální hygienistka provádět pouze pod odborným dohledem zubního lékaře s ohledem 
na nutnost posouzení stavu zubů a případně jejich ošetření zubním lékařem.“ Za ADH ČR vyjádřen nesouhlas s odůvodněnou 
argumentací a podán nový návrh, aby bělení zubů bylo bez odborného dohledu. Připomínka ani nový návrh nebyly akceptovány.

•  Nadále trváme na bezpodmínečném odstranění indikace dentální hygieny zubním lékařem.
•  Zpracován návrhu smlouvy o odborném dohledu

VYDANÁ STANOVISKA
•  1/2021 Preventistky a jejich působnost
• 2  /2021 Stanovisko ve věci odborné praxe studentů

ČSK
•  1. 11. 2021 proběhla schůzka se zástupci vedení ADH ČR s prezidentem a viceprezidentem ČSK. Témata: pregraduální 

a postgraduální vzdělávání, bělení zubů, preventistky a problém výkonu činnosti DH bez odborné způsobilosti v řadách studentů.
•  22. 12. 2021 v rámci probíhající novelizace vyhlášky 55/2011Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků byl podán návrh 

prostřednictvím doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc. na rozšíření činností vykonávaných dentálními hygienistkami o zhotovování 
rentgenových snímků.

 
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
•  Podpora a propagace online vzdělávacích akcí formou webinářů.
•  Nadále trváme na institucionalizaci postgraduálního vzdělávání, nesouhlasíme se zrušením kreditního systému, které proběhlo 

v roce 2017.

PARTNEŘI ADH ČR
Partnerství ADH ČR pro rok 2021 bylo uzavřeno s těmito společnostmi:
Zlatý partner: Herbadent, Oral B
Stříbrný partner: Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, EMS, GlaxoSmithKline, Philips, Henry Schein
Bronzový partner: JPS, Uniqa, Simpledent
Reciproční spolupráce: Dentamed, Profimed, IMEK, Syncare, Pragodent
Mediální partner: StomaTeam
Členství v organizacích: Unie zaměstnavatelských svazů

ÚČETNICTVÍ ADH
Vedení účetnictví a daňové evidence je zajištěno dodavatelsky. Veškeré podrobnosti jsou shrnuty a zpracovány ve zprávě 
o hospodaření za daný rok.
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HLAVNÍ CÍLE A ÚKOLY NA ROK 2022
•  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.
•  Účast na HoD meetingu IFDH a ISDH v Dublinu 11.–13. 8. 2022
•  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.
•  Vytvořit nové webové stránky.
•  Vytvořit elektronický průkaz členství.
•  Nastavit a realizovat projekt „Dentální hygiena do dětských domovů“.
•  Účast na vzdělávací akci „Mezioborové dny OSPDL ČL JEP“ (Odborná společnost praktických dětských lékařů české společnosti J.E. 

Purkyně) formou přednášek a stánku 13.–14. 5. 2022.
•  Zahájit spolupráci se společností Loono formou odborné korektury článků na téma zubní prevence.

DLOUHODOBÉ CÍLE:
•  Posilovat a upevňovat postavení ADH ČR.
•  Přispívat ke 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.
•  Vytvořit a nastavit standardy poskytované péče dentální hygieny.
•  Hájit, prezentovat a podporovat profesní zájmy dentálních hygienistek, zejména členek ADH ČR.

V Praze dne 14. 4. 2022

Lenka Velebilová, DiS.
prezidentka ADH ČR
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