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VÝROČNÍ ZPRÁVA ADH ČR ZA ROK 2017
ČLENSKÁ ZÁKLADNA ADH ČR
Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s. (dále jen ADH) měla k datu minulého sněmu 257členů.
K dnešnímu dni evidujeme 278 členů, z toho 26 studentů.
ČINNOST PREZIDIA ADH ČR
Činnost prezidia ADH v roce 2017 probíhala v tříčlenném seskupení: Michal Kalita, DiS. (prezident), Markéta
Harantová DiS. (viceprezidentka), Pavla Pilneyová, DiS. (člen prezidia).
Prezidium se sešlo celkem 6x, dále 3x také společně s PVP svou činnost realizovalo v několika oblastech:
-

příprava VI. samostatné konference ADH ČR – lokace, program – pro malou účast zrušena
spolupráce na WOHD 2018 (FDI – ČSK)
umístění na web ADH ČR do sekce Legislativa: nejčastější chyby při kontrolách SÚKL a postup pro
vyplňování nových formulářů pro evidenci odpadů
vydávání vlastního časopisu v elektronické podobě zaměřeného přímo pro DH magazínu ADH ČR DH
Spectrum
pokračování projektu ADH ČR společně se společností Philips Shine On, jehož prostřednictvím je
možné si mezi DH vyměňovat zkušenosti a praktické rady
MZČR: v souvislosti s přípravou návrhů znění nového zákona o nelékařských povoláních a znění
vyhlášky o kompetencích DH, připomínkové řízení pokračuje
spolupráce se školami pro DH, prezentace ADH ČR studentům
spolupráce s EDHF, IFDH
realizace PR osvětových aktivit, propagujících obor DH, včetně vystoupení v médiích, články v tisku
projekt se společností Johnson & Johnson pro členky ADH ČR s DM Drogerií
příprava a realizace sněmu a odborné konference ADH ČR 2018
nový web ADH ČR společně s převedením také do AJ
spolupráce se zdravotními pojišťovnami – částečné proplácení výkonu (přehled na webu ADH ČR)
dlouhodobá snaha o odstranění indikace ZL k návštěvě ordinace DH
stanovení odborných předpokladů pro výkon znalecké činnosti v oboru DH
Úprava a administrace zakomponováním změn stanov a jejich zanesení do rejstříku
Národní registr povolání – definice DH a ZT
Přednáška pro Waldpharmaceuticals o DH, spolupráce na novém informativním webu o DH pro laiky
Rušení agendy členů v tištěné podobě
Vyjádření k testu elektrických zubních kartáčků publikovaných v magazínu Květy a navázání
spolupráce na odborných textech, týkající se péči o zuby
Navázání spolupráce s MUDr. L. Kindlem (spolupráce v projektu EDHF Common Education
Framework)
Nově bude vycházet krátké sdělení ADH ČR také v magazínu JPS
Účast na meetingu EDHF v Dánsku (Kodaň), účastnily se M. Harantová a L. Velebilová
Příprava konceptu záštity ADH ČR nad vzdělávacími akcemi, příprava konceptu hodnocení
vzdělávacích akcí na webu členy
Vytvoření upomínkových předmětů pro účastníky EDHF ostatních států
Schůzka JUDr. Falbr – aktuální řešení legislativy, příprava výstupů pro členskou základnu
Zadání vytvoření standardu pro zacházení s osobními údaji pacientů pro ordinace DH
Příprava doporučeného hygienického režimu ošetření rizikových infekčních pacientů v ordinaci DH (ve
spolupráci s Mgr. H. Kučovou a MUDr. V. Melicherčíkovou CSc.)
Spolupráce s MZČR na přípravě podkladů pro aprobační zkoušky pro dentální hygienistky a zubní
instrumentářky
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-

Řešení rozporuhodných informací o použití bělících prostředků s MZČR a SÚKL
Příprava samostatné sekce OSVČ a potřebných dokumentů ke stažení
Spolupráce s Colgate Palmolive na připravovaném projektu
spolupráce na korekcích informačních brožur farmaceutické firmy Pierre Fabre
příprava konceptu záštity ADH ČR nad vzdělávacími akcemi a zveřejňování vzdělávacích akcí na
webových stránkách ADH ČR
příprava podkladů pro Smart mailing
příprava podkladů pro eNews na web IFDH

ČSK
Propagace oboru DH v rámci partnerské spolupráce na realizace Světového dne ústního zdraví (WOHD) 2018
CELOŽIVOTNÍVZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2017 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení k 77 vzdělávacím akcím.
LEGISLATIVA
Trváme na bezpodmínečném odstranění indikace dentální hygieny zubním lékařem.

PARTNEŘI ADH ČR
Partnerství ADH ČR pro tento rok bylo uzavřeno se společnostmi: ColgatePalmolive, Johnson & Johnson,
Philips, EMS, GlaxoSmithKline, VoCo a Waldpharmaceuticals.
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 2018
Realizovat aktivity a projekty v rámci osvěty oboru DH. 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 19. 3. 2018
Michal Kalita, DiS.
prezident ADH ČR

