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VÝROČNÍ ZPRÁVA ADH ČR ZA ROK 2014
ČLENSKÁ ZÁKLADNA ADH ČR
Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s. (dále jen ADH) měla k 31.12.2014 167 členů (dohromady
řádní členové a studenti), nejsou tam zahrnuti mimořádní členové Dr.Kindl a Alice Laurent.
K dnešnímu dni evidujeme 189 členů, z toho 177 řádných členů, 10 studentů a 2 čestné členy (Dr.Kindl a Alice
Laurent)
Členské příspěvky za rok 2014 byly zaplaceny v celkové výši 157.950 Kč.
ČINNOST PREZIDIA ADH ČR
Činnost prezidia ADH v roce 2014 byla velmi náročná. Oproti předcházejícím rokům se vlivem nezájmu o
aktivní práci v prezidiu sestavilo prezidium pouze tříčlenné, místo dosavadního pětičlenného. Ze zdravotních
důvodů pak v průběhu roku viceprezidentka Mgr. Marušanová, DiS. rezignovala na svůj post a prezidium bylo
nuceno pokračovat do dnešního dne pouze v počtu dvou. Začátek práce nového prezidia byl spojen s převzetím a
rozdělením úkolů a kompetencí, které byly doposud v rukou pěti členů prezidia. První úkol, který bylo nutno
zrealizovat a byl spojen s řadou byrokratických kroků, byl převod ADH ČR na zapsaný spolek. V kooperaci
s JUDr. Falbrem se tak stalo k 1.12.2014 u Městského soudu v Praze.
Prezidium se sešlo celkem 4x, svou činnost realizovalo v několika oblastech:
-

-

příprava první samostatné konference ADH ČR
přechod ADH ČR na zapsaný spolek
vytvoření konceptu pilotního programu pro spolupráci s VZP
disciplinární řízení s členkou ADH ČR
realizace Facebookových stránek ADH ČR
ČSK: nastavení vzájemné komunikace, spolupráce na WOHD 2015, plán další spolupráce
MZČR: v souvislosti s přípravou návrhů znění nového zákona o nelékařských povoláních a znění
vyhlášky o kompetencích DH, návrh změn studijního programu DH v rámci implementace strategie
Zdraví 2020, změny v procesu celoživotního vzdělávání DH
podpůrná stanoviska pro provádění rvg DH
Dr. Hanusek – asociace poskytovatelů sociálních služeb – brožura k edukaci dentální hygieny
uzavření partnerských a sponzorských smluv
spolupráce se školami pro DH, prezentace ADH ČR studentům, vyjádření podpůrného stanoviska pro
SZŠVZŠ Karlovy Vary
spolupráce s EDHF, nově také členství v IFDH
spolupráce s právníkem a ekonomem ADH ČR
spolupráce s účetní a s asistentkou ADH ČR
realizace PR osvětových aktivit, propagujících obor DH, včetně vystoupení v médiích především
v souvislosti s WOHD 2015
organizace sněmu a odborných konferencí
participace na zahraničních odborných konferencích

AKCE POŘÁDANÉ ADH
ADH ČR v roce 2014 pořádala první samostatnou konferenci. Akce probíhala ve dnech 27-29.11. v edukačním
kampusu Dentálního učení Kladno. První den byl věnován teoretickým přednáškám, následující dva dny pak
praktickým workshopům. Tato první samostatná konference byla účastníky velmi chválena a v letošním roce
plánujeme její opakování. ADH ČR se také zapojila do příprav Pražských dentálních dnů, na kterých
spolupracuje s ČSK. Dále ADH ČR spolupracovala na Dni zdraví spol. Kardia s.r.o. (edukace dentální hygieny
pro 52 zaměstnanců Komerční banky).
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ČSK
V rámci realizace Světového dne ústního zdraví (WOHD) 2015, pořádaného pod záštitou ČSK, se podařilo
prosadit umístění doporučení k návštěvě dentální hygienistky do prvního bodu oficiální brožury vydané k této
příležitosti.
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2014 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení k 87 vzdělávacím akcím, k jedné akci
vydala stanovisko nesouhlasné a to z důvodu neshody tématu s oborem činnosti v rámci profese dentální
hygienistka/hygienista. Na manipulačních poplatcích ADH inkasovala 34.650 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci implementace strategie Zdraví 2020 se otevřela příležitost ke změně vzdělávání DH v rámci jednání na
Ministerstvu zdravotnictví. Byl vytvořen základní rámec změn, který určí další postup při přípravě nových osnov
vzdělávání DH. Tento rámec byl vytvořen i na základě informací získaných z oslovení členské základny.
Primárním problémem v systému edukace dentálních hygienistek je dvojkolejnost vzdělávání bez rozdílu v
kompetencích. DH získává způsobilost k výkonu povolání absolvováním vyšší odborné školy nebo bakalářského
studia na VŠ. Absolvent obou těchto forem výuky má však v praxi totožné kompetence. Navrhli jsme dvě možné
formy řešení. První možností je vytvoření nového Bc. vzdělávacího programu oboru Dentální hygienistka, který
by rozšířil původní vzdělávací program VOŠ o nové potřebné vědomosti a dovednosti, které by v současném
celosvětovém trendu zajistily absolventům těchto škol širší a prozatím chybějící kompetence v praxi (přípravu
tohoto vzdělávacího programu by ADH ČR ráda uskutečnila optimálně v komunikaci se zubními lékaři a jejich
potřebami). Druhou možností je zachování současného Bc. vzdělávacího programu oboru Dentální hygienistka
s možností prostupnosti pro absolventy VOŠ na základě uznání absolvovaných předmětů a kreditním
zvýhodněním za aktivní léta praxe, případně doplněním jednoho či dvou semestrů studia. V tomto případě
bychom se rádi zapojili také do vytvoření magisterského vzdělávacího programu, který by doplňoval Bc.
vzdělání o další potřebné vědomosti a dovednosti (přípravu tohoto vzdělávacího programu by ADH ČR ráda
uskutečnila opět optimálně v komunikaci se zubními lékaři a jejich potřebami).
PARTNEŘI ADH ČR
Partnerství ADH ČR pro tento rok bylo uzavřeno se společnostmi: Colgate Palmolive, Johnson & Johnson,
Orbit/AmiCommunication, Philips, EMS, GlaxoSmithKline, Profimed, Actavis,VoCo.
Mediálním partnerem je společnost StomaTeam a Dental Care (ČSA).
ÚČETNICTVÍ ADH
Vedení účetnictví a daňové evidence je zajištěno dodavatelsky.
HLAVNÍ CÍLE A ÚKOLY PRO ROK 2015
Pokračovat v realizaci změn edukace DH – vytvořit nový vzdělávací bakalářský či magisterský program.
V návaznosti na změnu studia prosadit rozšíření kompetencí. Realizovat aktivity a projekty v rámci osvěty oboru
DH. Aktivně vstoupit do spolupráce s VZP na základě preventivních programů. Provádět kroky k dalšímu
rozšiřování členské základny – zaměřit se na PR. Pokračovat v členství EDHF a IFDH. Dlouhodobým cílem je
zvyšování prestiže oboru dentální hygieny.

V Praze dne 13. 4. 2015
Michal Kalita, DiS.
prezident ADH ČR

