Asociace dentálních hygienistek České republiky se sídlem Klobouková 2263/83,
148 00 Praha 4, ( od 12.2.2008 se sídlem Polská 54, 120 00 Praha 2), IČO 70847924,
registrovaná Ministerstvem vnitra ČR dne 19.6.2000 pod č.j. VS/1- 1/43995/00-R
Výroční zpráva za rok 2007
Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen “ADH”) měla v roce 2007 celkem
89 členů. Z toho bylo 74 řádných členů a 15 studentek.42 členů zaplatilo členské příspěvky v
roce 2006 a 47 členů až v roce 2007.
Členské příspěvky na rok 2008 zaplatilo v roce 2007 69 členů.
Jednu z nejvýznamnější událostí roku 2007 je spojení Asociace dentálních hygienistek
ČR se Sekcí dentálních hygienistek při Parodontologické společnosti. Členové Sekce
dentálních hygienistek při Parodontologické společnosti spojení s ADH ČR odsouhlasili
na jejich shromáždění konaném na Parodontologických dnech v Srní v září 2007. Tohoto
shromáždění se zúčastnila za vedení ADH Lucie Ovčinikov, DiS. a Kristina Novotná, DiS,
které zároveň jako členky kreditní komise zkontrolovaly s kladným výsledkem odbornou
stránku akce a věcné plnění vyhlášky 423/2004 .
Činnost ADH v roce 2007 hodnotíme jako standardní. Počet členů mírně klesl oproti roku
2006 (o 5 členů). Účast na akcích pořádaných ADH byla průměrná. Odborný program v rámci
pravidelného jarního i zimního shromáždění měl dobrou odezvu. Na jarním shromáždění to
byly přednášky “Nové přístrojové technologie v praxi dentální hygienistky”, a “Výsledky
průzkumu postojů zubní lékařů a dentálních hygienistek k základním oblastem prevence
v ústní hygieně” a na zimním shromáždění “Projekt Dental Alarm" a “Právní aspekty
informovaného souhlasu pacienta“.
Na zimním shromáždění, kde bylo oznámeno spojení ADH se Sekcí dentálních hygienistek
při Parodontologické společnosti, byla schválena změna stanov a nové stanovy byly následně
zaregistrovány na Ministerstvu vnitra.
ADH připravila odborný program a pořádala část věnovanou dentálním hygienistkám na
“Dentálním veletrhu a konferenci InDent 2007”. Dále se zástupkyně ADH zúčastnily “Dnů
dentální hygieny” v Mýtě pod Ďumbierom. Zástupkyně ADH ČR Lucie Ovčinikov, DiS. a
Petra Krejčířová, DiS. se zúčastnily jednání EDHF 2007 v Bratislavě, kde členky EDHF
informovaly o aktuálním dění v ADH.
V roce 2007 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení ke vzdělávacím akcí pro
69 akcí.
Na poplatcích inkasovala 23 400,- Kč.
K dobrému hodnocení činnosti nás opravňuje vývoj hospodaření ADH v roce 2007. Oproti
roku 2006 vzrostly naše výnosy o 55% a náklady vzrostly menší měrou – o 45%.
ADH tak dosáhla k rozvahovému dni 31.12.2007 zisk 72 108,- Kč (oproti zisku 38 476,-Kč
v roce 2006 to znamená zvýšení zisku o 87%) a to při výnosech 248 159,- Kč a nákladech
176 051,- Kč.
43% z výnosů tvořily členské příspěvky a 57% poplatky za přednášky, semináře, konzultace a
udělování souhlasných stanovisek k vzdělávacím akcím. Nejvyšší položkou nákladů byly
výdaje na zajištění konference InDent (47.041,- Kč) – příjmy z této konference (Kč 69.250,-)
byly druhou nejvyšší položkou výnosů (po členských příspěvcích).

Od rozvahového dne do konce března roce 2008, kdy byla zpracována výroční zpráva, došlo k
uzavření smlouvy s firmou StomaTeam , která se bude významně podílet na zajišťování
činnosti ADH. Návazně na tuto smlouvu byly uzavřeny partnerské smlouvy s firmami
Mertendental, Johnson & Johnson a Indent Fair, na jejichž základě získá ADH prostředky na
úhradu činnosti firmy StomaTeam. Smlouva s firmou StomaTeam je uzavřena na dobu
určitou a to do konce roku 2008.
Současně si ADH podnajala od Unie zubních techniků kancelářské prostory v Polské ulici
č. 54 v Praze 2 a na tuto adresu bylo přeneseno v únoru 2008 sídlo ADH.
ADH má vlastní webové stránky, které se neustále rozvíjejí. Kontakt se členy a odbornou
veřejností je dále zajištěn e-mailem a mobilními telefony. Údržba webových stránek je
zajištěna dodavatelsky.
V roce 2008 a v dalších letech chce ADH pokračovat v aktivitách, o kterých pojednává tato
výroční zpráva, obhajovat zájmy dentálních hygienistek a ovlivňovat systém jejich vzdělávání
a profesního hodnocení. Pro její činnost je nutné, aby získávala stále více členů a hlavně aby
docílila jejich aktivního zapojení do činnosti ADH. Pokud se toto podaří, lze hodnotit
perspektivy dalšího fungování a rozvoje ADH příznivě.

V Praze dne 29.3.2008
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