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VÝROČNÍ ZPRÁVA ADH ČR ZA ROK 2016
ČLENSKÁ ZÁKLADNA ADH ČR
Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s. (dále jen ADH) měla k datu minulého sněmu208 členů, 2
čestné členy (MUDr. Ladislav Kindl a Alice B. Laurent).K dnešnímu dni evidujeme 257 členů včetně (MUDr
.Ladislav Kindl a Alice B. Laurent)
Členské příspěvky za rok 2016 byly zaplaceny v celkové výši 218 300Kč.
ČINNOST PREZIDIA ADH ČR
Činnost prezidia ADH v roce 2016 probíhala v tříčlenném seskupení: Michal Kalita, DiS. (prezident), Markéta
Harantová DiS. (viceprezidentka), Mgr. Jitka Kropáčková, DiS. (člen prezidia).
Prezidium se sešlo celkem 4x, dále2x také společně s PVP svou činnost realizovalo v několika oblastech:
-

příprava III. samostatné konference ADH ČR – lokace, program a realizace
WOHD 2017 poskytnutí 3 dárkových certifikátů na profesionální dentální hygienu pro výherce soutěže
(dle vlastního výběru ve veřejném seznamu členů ADH ČR formou zpětného proplacení výherci od
ADH ČR)
právní vypracování listin: Informovaný souhlas a Smlouva o zdravotní péči společně s jejich umístěním
na web ADH ČR do sekce Legislativa
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
ADH ČR společně se společností Philips vytvořila projekt Shine On, jehož prostřednictvím je možné si
mezi DH vyměňovat zkušenosti a praktické rady
ČSK:spolupráce na WOHD 2017- vystoupení prezidenta ADH ČR v hlavních zprávách ČT na téma
prevence u dětí, příprava akce 5.český den zdravých zubů,plán další spolupráce
MZČR: v souvislosti s přípravou návrhů znění nového zákona o nelékařských povoláních a znění
vyhlášky o kompetencích DH, připomínkové řízení
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
projekt s lékárnami Dr. Max, sleva na výrobky ústní hygieny pro členky ADH ČR
příprava a realizace sněmu a odborné konference ADH ČR2017
příprava nového webu ADH ČR společně s převedením také do AJ
vytvoření letáků pro vstup do ADH ČR, rozdávány při prezentacích na školách
navázání spolupráce s dvěma novými partnery Dentamed a Waldpharmaceuticals
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
ADH ČR připomínkovala tři základní věci:

-

definici odborného dohledu – nově by nařizovala 30 minutovou dostupnost garanta, s tímto ADH ČR
nesouhlasila, tato připomínka byla akceptována a i nadále zůstává současná podoba odborného dohledu.
odstranění nutnost indikace zubního lékaře pro poskytování preventivní péče na úseku dentální hygieny
úplné odstranění odborného dohledu zubního lékaře nad dentální hygienistkou

Asociace dentálních hygienistek České republiky se sídlem se sídlem Šimáčkova 9/1450, 170 00 Praha 7,
IČ: 70847924, registrovaná Městským soudem v Praze dne 1.1.2014 oddíl L, vložka 10964, i.č. 708 47 924

AKCE POŘÁDANÉ ADH
ADH ČR v roce 2016 pořádala třetí samostatnou konferenci. Akce probíhala ve dnech 25-26.11. v edukačním
kampusu Dentální klinika Kladno. První den byl věnován teoretickým přednáškám, následující pak praktickým
workshopům. Konference byla účastníky opět velmi chválena a v letošním roce plánujeme její opakování.
ČSK
Propagace oboru DH v rámci realizace Světového dne ústního zdraví (WOHD) 2017
CELOŽIVOTNÍVZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2016 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení k 109 vzdělávacím akcím.
LEGISLATIVA
Trváme na bezpodmínečném odstranění indikace dentální hygieny zubním lékařem.
Stanovisko ČSK: „Česká stomatologická komora dlouhodobě vychází z toho, že s výjimkou výchovy,
instruktáže, nácviku a kolektivní zdravotně-výchovné činnosti, což jsou činnosti, které již nyní dentální
hygienistky vykonávají bez odborného dohledu a bez indikace, je indikace zubního lékaře bezpodmínečně nutná
ke všem činnostem dentální hygienistky. Důvod je zřejmý: jakékoliv zákroky v ústní dutině lze realizovat jen po
komplexním zhodnocení stavu zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání, k němuž je odborně způsobilý pouze zubní
lékař. Z medicínského hlediska není možné připustit, aby provedení zákroku v ústní dutině indikoval
zdravotnický pracovník, který výše naznačené komplexní zhodnocení nemůže sám provést. Zde nejde o zájmy
zubních lékařů a dentálních hygienistek, o kterých se zmiňujete ve svém dopisu, ale jednoznačně o zájem a
ochranu pacientů. Na Vaši otázku, zda Česká stomatologická komora souhlasí s vypuštěním požadavku na
indikaci u vybraných činností dentální hygienistky, proto odpovídám, že Česká stomatologická komora tento
záměr nepodpoří a naopak bude důrazně vystupovat proti němu.“
Osloveno MZ a dva poslanci zdravotního výboru PS PČR s argumentací:
DH dlouhodobě a usilovně prosazuje, aby se ze Zákona a Vyhlášky vypustil požadavek na indikaci zubního
lékaře pro poskytování preventivní péče na úseku DH. Tento zákonný požadavek postrádá reálné opodstatnění a
není důvod, proč by DH po získání odborné způsobilosti mohla provádět svou činnost pouze na základě indikace
od zubního lékaře. Dané omezení je nelogické, a to vzhledem k dalším omezením prováděných činností, které
může DH provádět pouze pod odborným dohledem nebo přímým dohledem. Indikace zubního lékaře nachází své
opodstatnění v případě jiných výkonů (jednoznačný smysl má u lékařského výkonu nebo medikace). Preventivní
zákrok DH je vhodný prakticky pro všechny pacienty a není důvod zatěžovat potřebou získání indikace pacienty
ani zubní lékaře.
Taktéž je ze strany ADH navrhováno, a to v souladu s tezemi a doporučeními Evropské unie úplné odstranění
odborného dohledu a přímého vedení zubním lékařem nad všemi činnostmi DH, nebo alespoň jejich podstatné
části, a to s výjimkou doby do 3 let výkonu. Odborný dohled by zůstal jen v případech, kdy dentální hygienistka
asistuje zubnímu lékaři při poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče na úseku zubního lékařství.
V tomto smyslu je vhodné a inspirativní poukázat například na právní úpravu na Slovensku, která, na rozdíl od té
české, nestanoví zcela zbytečné a neopodstatněné překážky pro výkon povolání DH. DH na Slovensku nemá u
podstatné většiny činností stanovenu podmínku odborného dohledu zubního lékaře, která je v České republice
stanovena u velké většiny činností DH. ADH je hluboce přesvědčena o tom, že není jakýkoli důvod pro to, aby
na Slovensku byla ve prospěch DH natolik odlišná právní úprava. Úroveň vzdělání v obou zemích je
srovnatelná. Navíc, ADH je známo, že i orgány Evropské komise dlouhodobě prosazují, aby se právní úprava
činností DH na úrovni členských států harmonizovala.
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PARTNEŘI ADH ČR
Partnerství ADH ČR pro tento rok bylo uzavřeno se společnostmi: ColgatePalmolive, Dentamed, Johnson &
Johnson, Orbit/AmiCommunication, Philips, EMS, GlaxoSmithKline, Profimed, ,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 2017
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 29. 3. 2017
Michal Kalita, DiS.

