
Vyjádření ADH ČR k FCB diskuzi ze dne 20.listopadu 2018 
 
Odkaz na diskuzi naleznete zde: 
https://www.facebook.com/groups/novacsk/permalink/2143908252339028/ 
 
ADH ČR (dále jen ADH) vítá každou osvětu, která přispěje ke zlepšení orálního zdraví 
obyvatel ČR a jak uvádí pan docent Šmucler: "chystají se další věci". To v nás vzbuzuje naději, 
že naši občané touto cestou získají kompletní informace a doufáme, že informace o 
(profesionální) dentální hygieně nebude chybět. Z pohledu moderních poznatků současnosti 
je zřejmé, že kromě pravidelných prohlídek u zubního lékaře a kromě správné domácí ústní 
péče je pravidelná dentální (profesionální) hygiena nezbytná. Odbornou způsobilost k 
výkonu dentální hygiena má dentální hygienistka – dále jen DH (zákon č. 96/2004 Sb., o 
nelékařských zdravotnických povoláních) a zubní lékař, který toto ošetření indikuje, a to v 
souladu s diagnózou a léčebným plánem (Vyhláška č. 55/2011 Sb.).  
 
Zdravotní sestra, zubní instrumentářka nebo asistentka tuto způsobilost nemá. DH není 
neregulovaný subjekt, naopak. Činnost DH je regulována především zákonem č. 96/2004 Sb., 
který upravuje podmínky získání odborné způsobilosti k výkonu povolání DH a konkrétní 
činnosti, ke kterým je DH oprávněna, stanovuje § 16 vyhlášky č.55/2011 Sb. 
 
DH je po absolvování několikaletého studia předkládaného zákonem plně kompetentní k 
výkonu svého povolání. Profesionální čištění zubů, jakožto základní ošetření zahrnující 
instrumentární odstranění měkkých a tvrdých povlaků z povrchu zubů a z poddásňového 
prostoru a následné vyleštění povrchu zubů (včetně motivace a instruktáže), je z pohledu 
ADH proces natolik standardní a rutinní (všude na světě), že není třeba podrobného rozpisu 
jako je tomu např. v diskusi zmíněná rehabilitace.   
 
Uvážíme-li, že gingivitis jakožto předstupeň parodontitidy je nejčastějším onemocněním v 
lidské populaci a víme-li, jak jednoduchá je její prevence a léčba, snadno si můžeme 
odpovědět na otázku, kdo potřebuje dentální hygienu nebo ještě lépe: Je někdo (kromě 
bezzubé čelisti) kdo dentální hygienu nepotřebuje? Stomatologie současnosti, to je dentální 
tým, kde mezi zubními profesionály probíhá neustálá výměna zpětné vazby, která vede ke 
společnému cíli a tím je: zlepšit a zachovat ústní zdraví našich pacientů. 
 
Prezidium ADH ČR 


