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Vážený pane prezidente, vážené představenstvo, 

děkujeme Vám za reakci na náš otevřený dopis, kterou vnímáme jako začátek podnětné diskuze mezi ADH ČR a ČSK nad společnými 
tématy souvisejícími jak s profesí dentálních hygienistek, tak s fungováním celého dentálního týmu. 

Je nepochybné, že v České republice platí právní předpisy regulující výkon zdravotnických povolání 

a poskytování zdravotních služeb. Je nepochybně žádoucí, aby k tomu jednotlivé instituce zaujímaly vlastní stanoviska a výklady, což 
však nic nemění na právních účincích těchto předpisů. 

Co je a co není možné vyplývá z definice jednotlivých činností, které jsou specifikovány příslušnými podzákonnými normami, avšak 
vždy pouze v rozsahu platných zákonů, schválených Parlamentem ČR a v souladu a v duchu důvodových zpráv k těmto zákonům. 

Poskytování zdravotních služeb a výkony zdravotní péče nejsou regulovány v širších vztazích pouze „zdravotnickými“ zákony, ale 
i dalšími právními předpisy, a to zejména v případě výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a současně poskytovaných 
za účelem podnikatelské činnosti. Ve struktuře moci zákonodárné, soudní a výkonné je taxativně určeno, kdo navrhuje, vydává, mění, 
provádí, dozoruje a sankcionuje platné právní předpisy ČR.

Společně s vámi se domníváme, že jedním ze základních pilířů poskytování zdravotních služeb je uplatnění individuálního práva na 
dostupnou zdravotní péči v odpovídajícím rozsahu, což ostatně vyplývá i z Ústavy České republiky. Současně s Vámi sdílíme názor, že 
i z uvedeného důvodu a v zájmu pacientů je vhodná odborná diskuze o metodice provádění jednotlivých výkonů dentální hygienistkou 
v rámci dentálního týmu, jíž se nevyhýbáme a vítáme ji.

Jsme si plně vědomi toho, že jak v ČR, tak v dalších zemích EU probíhá intenzivní diskuze na téma kompetencí, a to nejen v oblasti 
výkonů v  dentální hygieně, ale obecně o  rozsahu činností jednotlivých zdravotnických pracovníků. Je v  přirozeném zájmu, aby 
konkrétní zdravotní výkon byl vždy prováděn osobou odborně způsobilou a oprávněnou k poskytování daných výkonů v příslušném 
zdravotnickém zařízením s výjimkami stanovenými zákonem. 

Souhlasíme s tím, že základem kvality poskytované péče je vždy dostatečně vzdělaný zdravotník, proto pracujeme na jednotném 
doporučení vzdělávacího programu pro obor dentální hygienistka. Za významný dokument pro stanovení rozsahu výuky prováděných 
výkonů pokládáme schválené doporučení European Federation of Periondotology, jejíž členem je i Česká parodontologická společnost. 

Současně usilujeme o  institucionalizaci postgraduálního vzdělávání dentálních hygienistek, jelikož se domníváme, že možnost 
provádění plného rozsahu výkonů dentální hygieny ihned po absolvování pregraduální výuky je velmi problematická a může být 
zdrojem řady problémů, na což opakovaně upozorňujeme.

S radostí kvitujeme zájem ze strany ČSK o diskuzi na téma optimalizace a efektivity výkonů v rámci fungování dentálního týmu. 
Budeme vděčni, pokud se ČSK stane aktivním účastníkem procesu dopracování standardů výuky oboru dentální hygiena pre 
i postgraduálně tak, aby co nejlépe odpovídaly současnému vývoji.

Mezi hlavní priority ADH ČR patří to, aby obor dentální hygiena byl platnou součástí medicínské péče v oblasti orálního zdraví založené 
na vědeckých důkazech a v tomto smyslu doufáme, že nalezneme s ČSK shodu, jež se stane základem vzájemné spolupráce.
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