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Výroční zpráva ADH ČR za rok 2013
Členská základna ADH.
Asociace dentálních hygienistek České republiky z. s. (dále jen “ADH”) měla v roce 2013 celkem 154 členů.
Z toho bylo 131 řádných členů, 22 studentů a 1 čestný člen. Čestné členství bylo prezidentkou ADH v roce 2013
propůjčeno zakladatelce ADH paní Alici B. Laurent. Členské příspěvky za rok 2013 byly zaplaceny v celkové výši
125.950,- Kč.
K dnešnímu dni evidujeme 177 členů, z toho 155 řádných, 20 studentů a 2 čestné členy. Letos bylo prezidentkou
čestné členství propůjčeno spoluzakladateli oboru dentální hygiena v ČR MUDr. Ladislavu Kindlovi.
Členové prezidia dokončili revizi, aktualizaci a kompletaci evidence členské základny, která byla předchozím vedením
předána nekompletní a nedostatečná, a to doplněním zjištěných chybějících dokumentů, které na základě výzvy
členské základně tato prezidiu zaslala.
Počet členů po změně vedení v roce 2012 vzrostl z původních zhruba 80 členů (přesný počet členů nelze na základě
výše uvedeného přesně určit) v roce 2011 na 118 členů v roce 2012 a 135 členů v roce 2013. Vzhledem k počtu 177
členů k dnešnímu dni lze konstatovat, že členská základna po změně vedení vzrostla o více než 100%, zatímco do té
doby počty členů ADH klesaly.
Činnost prezidia ADH.
Činnost prezidia ADH v roce 2013 hodnotíme z celkového pohledu opět jako velmi aktivní. Během tohoto roku došlo
ke stabilnímu fungování prezidia s rozdělenými kompetencemi jednotlivých členů prezidia i s jejich větší samostatností
při výkonu svých funkcí. Došlo také ke zlepšení a zefektivnění vzájemné komunikace mezi členy prezidia i ke zvýšení
aktivity a iniciativy téměř všech členů prezidia.
Prezidium ve svém volebním období splnilo plány vyplývající z předchozích výročních zpráv:
- v roce 2012 směřovalo aktivity k vytvoření všech interních struktur ADH nezbytných pro jeho aktivní fungování
- v roce 2013 směřovalo aktivity ke stabilizaci fungování a k externím aktivitám zaměřeným na osvětu –
osvětové akce a medializaci profese.
Činnost vzniklého přípravného výboru prezidia jako velmi aktivní hodnotit nelze, aktivitu opakovaně projevili pouze
někteří jeho členové, ostatní nebyli činní vůbec.
Prezidium se v roce 2013 sešlo celkem 4x a svou činnost realizovalo v několika oblastech:
- další jednání s ČSK v souvislosti s přípravou návrhů ke znění nového zákona o nelékařských povoláních a ke
znění vyhlášky o kompetencích DH
- jednání s MZČR v souvislosti s přípravou návrhů znění nového zákona o nelékařských povoláních a znění
vyhlášky o kompetencích DH
- jednání s MŠMTV v souvislosti s přípravou návrhu znění nového zákona nahrazující vyhlášku 39/2005 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání
- jednání s MZČR v souvislosti s navržením koncepce zařazení DH do výkonů hrazených z VZP
- aktualizace etického kodexu, vytvoření profesního kodexu obsahujícího standardní postupy výkonu kvalitní
dentální hygieny v souladu s mezinárodními trendy
- příprava nových stanov
- uzavření partnerských a sponzorských smluv
- spolupráce se školami pro DH
- spolupráce s odbornými společnostmi
- spolupráce s ADHS
- obnovení členství v EDHF, podání žádosti o členství v IFDH
- dovybavení nového sídla ADH ČR
- vytvoření dalších sekcí nově vytvořených webových stránek
- 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
- organizace sněmu a odborných konferencí
- participace na zahraničních odborných konferencích
- vydávání stanovisek k aktuálnímu dění týkajícího se oboru DH
- realizace motivačních aktivit k rozšíření členské základny
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Akce pořádané ADH.
Účast na akcích pořádaných ADH byla bohužel opakovaně celkově průměrná. Na základě této opakované průměrné
účasti se prezidium ADH rozhodlo pro dotazníkové zjištění preferencí členské základny. S výsledky dotazníkového
šetření byla členská základna seznámena a prezidium se jimi bude do budoucna při pořádání akcí řídit.
Jarní sněm 2013 se konal kvůli očekávané účasti členek ADHS v Lednici. Sněm odsouhlasil dvě plánované změny
stanov. Na Jarní sněm navázala odborná konference, která se setkala s velkým zájmem účastníků. Jedním
z přednášejících byl zahraniční host s vynikající interaktivní přednáškou.
Vzhledem k předchozím zkušenostem se spoluorganizací odborných programů se prezidium rozhodlo pro redukci
akcí, na kterých se bude ADH spolupodílet.
Členové prezidia ADH tedy připravili či se podíleli na přípravách odborného programu
- jarních “Parodontologických dnů“ 2013
- Pražských dentálních dnů 2013
Prezidium se více zaměřilo na akce, ve kterých bylo výhradním garantem odborného programu
- Kulatý stůl ZN (první v ČR v oboru stomatologie)
- Kartáčkem to nekončí (osvětová celorepubliková akce
Celoživotní vzdělávání.
V roce 2013 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení ke vzdělávacím akcím, a to celkem 97 akcím, 2
akcím vydala stanovisko nesouhlasné a to z důvodu témat, která nesouvisela s oborem činnosti v rámci profese
dentální hygienistka/hygienista a která byla v rozporu kompetencemi této profese.
Na manipulačních poplatcích ADH inkasovala 23.250,- Kč.
Legislativa.
V rámci spolupráce s MZČR se ADH vyjadřovala k těmto návrhům:
1. návrh nového zákona nahrazujícího zákon č.96/2004 Sb.
2. návrh vyhlášky nahrazující vyhlášku 55/2011 Sb.
3. návrh vyhlášky nahrazující vyhlášku 39/2005 Sb. (kterou se stanoví požadavky na studijní programy k získání
odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání)
V roce 2013 nebyla novelizována nebo nově přijata žádná ustanovení zdravotnických předpisů, která přímo dopadají
na obor dentální hygieny. Vzhledem k politické situaci - rozpadu vlády a parlamentu – byly některé plánované
legislativní procesy zastaveny nebo pozdrženy. V důsledku této situace nedošlo k plánovanému schválení návrhu
nového zákona nahrazujícího zákon č.96/2004 Sb.a návrhu vyhlášky nahrazující vyhlášku 55/2011 Sb.a nabytí jejich
účinnosti.
Drobnou výjimkou je přijetí novely zákona o zdravotních službách č. 66/2013 Sb., který upravuje případ ošetřování
nezletilých pacientů do 18 let. Podle této nové právní úpravy bude při poskytování zdravotních služeb možné, aby s
poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas i pouze nezletilý pacient, pokud takový postup bude přiměřený s
ohledem na jeho věk a rozumovou a volní vyspělost k provedení takového úkonu.
Partneři ADH.
V roce 2013 uzavřela ADH přímé smluvní vztahy s partnery a sponzory na základě nově aktualizovaných
partnerských a sponzorských smluv. Členové prezidia nadále nesli plnou zodpovědnost za realizaci plnění smluvních
závazků. Partnerství ADH v roce 2013 bylo obnoveno se společnostmi: Colgate Palmolive, Johnson & Johnson,
Orbit/AmiCommunication, Curaden Czech, Philips. Novými partnery se stali: společnost Profimed, Actavis a
společnost VoCo. Partnerství v roce 2013 nebylo obnoveno se společností Merten Dental. Mediálním partnerem
nadále zůstala společnost StomaTeam a novými mediálními partnery se stali: společnost MedicaHealthWordl a Dental
Care (ČSA).
Účetnictví ADH.
Vedení účetnictví a daňové evidence je zajištěno dodavatelsky.
Webové stránky ADH.
ADH v roce 2013 rozšiřovala nově vytvořené webové stránky, které nadále umožňují členům aktivně se informovat o
činnosti prezidia, změnách v legislativě, vzdělávacích akcích zařazených do kreditního systému, aktivně
připomínkovat a sdělovat názory k dalším skutečnostem zveřejněným jak ve veřejné sekci, tak v sekci pouze pro
členy. Nově byly vytvořeny sekce: Media se záznamy z vystoupení ADH v médiích, v sekci pro členy přibyla sekce:
Zřízení privátní praxe a sekce Legislativa. V sekci pro laickou veřejnost byla vytvořena sekce: Jak probíhá ošetření u
DH a sekce: Správná ústní hygiena. Pro potřeby prezidia a z důvodu archivace byla na webové stránky umístěna
rovněž Agenda ADH. Webové stránky byly průběžné aktualizovány ve všech sekcích.
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Údržba webových stránek je zajištěna dodavatelsky. Kontakt se členy a odbornou i laickou veřejností je zajištěn
rovněž e-mailem a mobilními telefony.
Plán ADH.
V roce 2014 připraví stávající prezidium ADH volební sněm, ze kterého vzejde nové vedení. Nově zvolenému vedení
předá agendu ADH včetně účetnictví, pokladny a přístupu k účtu ADH.
Další plány a cíle stanoví nově zvolené vedení. Stávající vedení ukládá novému vedení v souvislosti s návrhem
vyhlášky nahrazující vyhlášku 39/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky na studijní programy k získání odborné
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve spolupráci se školami zahájit přípravy návrhu
rámcového vzdělávacího programu pro výuku dentální hygieny na školách Bc. typu.
V rámci profesního sdružení jako celku ukládá stávající vedení nově zvolenému vedení směřování ADH k dalšímu
rozšíření členské základny, ke zvýšení aktivity členek, k prosazení vytvořeného návrhu nového zákona o
nelékařských povoláních a k prosazení navrhovaných kompetencí DH do nové vyhlášky. Dále ukládá realizaci dalších
aktivit a projektů v rámci osvěty oboru DH, pokračování ve členství v EDHF a získání členství v IFDH.
Dlouhodobým cílem je zvyšování prestiže oboru dentální hygieny.

V Praze dne 11. 4. 2014
Mgr. Hana Kučová, DiS.
prezidentka ADH ČR

