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Výroční zpráva ADH za rok 2008
Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen “ADH”) měla v roce
2008 celkem 112 členů. Z toho bylo 98 řádných členů a 14 studentek. 68 členů
zaplatilo členské příspěvky v r. 2007 a 44 členů až v roce 2008.
Jednou z nejvýznamnější událostí roku 2008 byly volby na jarním Sněmu
ADH, a to: prezidenta ADH, a členů orgánů ADH (Prezidia, Revizní komise a Kreditní
komise ADH).
Prezidentkou ADH byla zvolena přímou volbou Lucie Ovčinikov, DiS.; Členkami
prezidia ADH byly zvoleny: Bc. Křížová Petra, sestra s PSS v oboru stomatologické
péče, Kropáčková Jitka, DiS., Prouzová Květa, DiS., Novotná Kristina, DiS. a Petra
Krejčířová, DiS.
Nově zvolené prezidium ADH na neveřejném sněmu ze svého středu zvolilo
víceprezidentku ADH Bc. Petru Křížovou, sestru s PSS v oboru stomatologická péče.
Do funkcí revizorů byly zvoleny Wojtovičová Ivana, DiS. a Zouharová Zuzana, sestra
s PSS v oboru stomatologická péče.
Na základě předpokládané novelizace vyhlášky 423/2004 Sb. byla Mgr.
Kučová Hana, DiS. zvolena předsedkyní Kreditní komise ADH. Ostaními členkami
komise byly zvoleny: Krejčířová Petra, DiS., Hubbard Jana, DiS., Procházková
Štěpánka, DiS., Velebilová Lenka, DiS.; Ovčinikov Lucie, DiS. a Kristina Novotná,
DiS. byly zvoleny jako odborný dohled při práci Kreditní komise.
Činnost ADH v r.2008 hodnotíme jako standartní. Počet členů narostl oproti
roku 2007 (o 24 členů). Účast na akcích pořádaných ADH byla průměrná. Odborná
konference v rámci pravidelného jarního i zimního Sněmu měla dobrou odezvu. Na
jarním Sněmu to byla především přednáška MUDr. Edity Dúbravské: Nejčastější
onemocnění ústní sliznice a zub nebo implantát? Na zimním Sněmu, se jednalo
zejména o přednášky: MUDr. Machoň Vladimír: Čelistní kloub, PhDr. M. Hofštetrová
– Knotková: Kreditní systém, MUDr. Milan Tomka: Bělení zubů.
Členky prezidia ADH připravily, a nebo se podílely na přípravách odborného
programu na: “Dentálním veletrhu a konferencí InDent 2008”, na “Jarní
parodontologické dny” v Poděbradech, na “Novoměstských dnech”, “Vinohradských
dnech”, Podzimních parodontologických dnech” v Rožnově pod Radhoštěm,
“Pražských dentálních dnech”, “Sazamových dnech” v Hradci Královém.
Dále se v rámci dlouhodobé úzké spolupráce s ADHS zástupkyně ADH zúčastnily
“Dnů dentální hygieny” ve Staré Turé.
Zástupkyně ADH Lucie Ovčinikov, DiS. a Bc. Petra Krejčířová se nadále zúčastnily
schůzky EDHF 2008 v Lucernu, kde členky EDHF informovaly o aktuálním dění v
ADH. Zároveň se upevnil termín pro konání “Kongresu vzdělavatelů dentálních
hygienistek” - poslední víkend v září 2010 v Miláně.
V roce 2008 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení ke
vzdělávacím akcím, a tog pro 95 akcí.

Na poplatcích inkasovala 20.800,- Kč.
V rámci spolupráce s MZČR se ADH vyjadřovala k těmto návrhům:
1. Návrh: NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2004 Sb.,
kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí;
2. Návrh: VYHLÁŠKA o zkušebním řádu při konání atestační zkoušky, zkoušky
k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační
zkoušky a postup při ověření znalosti českého jazyka;
3. úprava 39/2005 Sb. VYHLÁŠKY ze dne 11. ledna 2005, kterou se stanoví
minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k
výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
Během roku 2008 využívala ADH k podnájmu kacelářských prostor v Polské
ulici č. 54 v Praze 2 od Unie zubních techniků a na tuto adresu bylo přeneseno v
únoru 2008 sídlo ADH.
Od rozvahového dne do konce března r. 2009, kdy byla zpracována výroční
zpráva ADH došlo na začátku roku k prodloužení smlouvuvy se společností
StomaTeam, která se bude nadále podílet na zajišťování činnosti ADH. Návazně
na tuto smlouvu byly uzavřeny partnerské smlouvy s firmami Mertendental, Johnson
& Johnson a novým partnerem se stala společnost Liftec, na jejichž základě získá
ADH prostředky na úhradu činnosti společnosti StomaTeam. Smlouva s firmou
StomaTeam je uzavřena na dobu určitou a to do konce roku 2009.
Významným počinem ADH bylo zaslání otevřeného dopisu MUDr. Jiřímu
Pekárkovi (9. 1. 2009), jako reakci na jeho vyjádření týkající se profese dentální
hygiena, které vyšlo v “Dentálním týmu”, příloze časopisu LKS (Dentální tým – LKS,
ročník 18, č. 11 (suppl.), s A25 – A52). Na reakci MUDr. Jiřího Pekárka ADH čeká.
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.
Vedení účetnictví a daňové evedince je zajištěno též vydavatelsky.
V roce 2009 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 nezbytně nutné,
aby získávala stále více členů a hlavně aby docílila jejich aktivního zapojení do
činnosti ADH. Pokud se toto podaří, lze hodnotit prespektivy dalšího fungování a
rozvoje ADH příznivě.

V Praze dne 27.3.2009

Lucie Ovčinikov, DiS.
Prezidentka ADH ČR

