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Výroční zpráva ADH za rok 2010
Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen “ADH”) měla v roce 2010 celkem 90 členů.
Z toho bylo 68 řádných členů a 12 studentů. Členské příspěvky zaplatilo v roce 2009 41 členů a v roce 2010
49 členů.
Činnost ADH v roce 2010 hodnotíme opět jako zhoršenou, především pro celkovou nízkou aktivitu
členů ADH. Navíc, počet členů se oproti roku 2009 opět snížil, a to o 21 členů. Účast na akcích pořádaných
ADH byla celkově průměrná.
Co se týče programu, na jarním Sněmu jsme vyslechli jsme velmi zajímavou a podnětnou přednášku
holandské dentální hygienistky Dagmar Else Slot MSc. RHD. o postavení,vzdělávání dentálních hygienistek
v Holandsku, jejich kompetencích, právech a systému práce a jako odborné téma si zvolila interdentální
čištění. Na zimním Sněmu ADH se účastnici seznámili s odbornými sděleními dentálních hygienistek
zaměřených především prakticky (První pomoc v ordinaci, ošetření handicapovaných pacientů a pacientů
s mentální bulimií,diagnostika parodontálních patogenů ).
Na zimní sněm byl pozván MUDr. Jan Černý, viceprezident ČSK ,aby se vyjádřil ke stanovisku ČSK
ohledně subgingivální ošetření prováděné dentálními hygienistkami a zodpověděl dotazy přítomných členek
ADH.
Členky prezidia ADH připravily, a nebo se podílely na přípravách odborného programu na: “Dentální
konferenci a veletrhu InDent Ostrava 2010” (20. – 22. 5. 2010), na jarních a podzimních “Parodontologických
dnech“(Liberec 23. 4. – 24. 4. 2010, Mikulov 1. - 2. 10. 2010), na Vinohradských dentálních dnech 24. 9.
2010 a dalších odborných akcích. Nově pak členky prezidia ADH připravily odborný program na nový veletrh
stomatologie a ústní hygieny Expodent, který probíhal v rámci vzdělávací akce Pražské dentální dny
6. - 8. 10. 2010. ADH měla na tomto veletrhu propagační stánek, kde mohli zájemci získat informace o ADH
ČR.
Dále se v rámci dlouhodobé úzké spolupráce s ADHS zástupkyně ADH zúčastnily 15. “Dnů dentální
hygieny” v Novém Smokovci 4. 6 – 6. 6. 2010).
Zástupkyně ADH Lucie Ovčinikov, DiS. se nadále zúčastnila v červnu schůzky EDHF 2010 v
Edinburgu, kde členky EDHF informovala o aktuálním dění v ADH. Ostatní členské státy EDHF
zrekapitulovaly domácí dění. EDHF oznámila konání 2. workshopu v září 2011 v Milánu, který bude určen
pro vzdělavatele dentálních hygienistek.
V roce 2010 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení ke vzdělávacím akcím, a to pro
121 akcí.
Na poplatcích inkasovala 21.252,- Kč.
V rámci spolupráce s MZČR se ADH vyjadřovala k těmto návrhům:

1.

Novelizace zákona č.95/2004 Sb.

2.

Novelizace zákona č.96/2004 Sb.

3.

Nařízení vlády č.184/2009 o stanovení výše úhrad

V roce 2010 vstoupily v platnost vyhlášky:
3/2010 O stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek
4/2010 kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických
pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
221/2010 Sb. o požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
ADH ČR byla přizvána na jednání o eventuální následné spolupráci při jednáních ohledně vytvoření
tzv. Komory nelékařů. Jednání se zúčastnili zástupci všech „nelékařských“ společností. ADH bude
spolupracovat se zástupci ostatních nelékařských společností, ale nechce se stát součástí Komory nelékařů.
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Do poloviny roku 2010 využívala ADH k podnájmu kancelářských prostor v Polské ulici č. 54 v Praze 2
od Unie zubních techniků. Druhou polovinu roku využívala ADH k podnájmu kancelářské prostory
v Terronské ulici 727/7 v Praze 6. Ke konci roku po schválení zimním sněmem Ministerstvo vnitra
zaevidovalo změnu sídla ADH z Polské ulice 54 v Praze 2 do ulice Terronská 727/7 v Praze 6.
V prosinci roku 2010 navázala ADH intenzivní spolupráci s Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s. r. o.
Tato společnost se smluvně zavázala zorganizovat 1. společný kongres stomatologů a dentálních
hygienistek „Nejsme přeci soupeři“, který se bude konat 8. - 9. 4. 2011. Po ukončení tohoto kongresu
proběhne velmi důležitý Jarní volební sněm ADH.
Od rozvahového dne do konce března roce 2011, kdy byla zpracována výroční zpráva ADH došlo na
začátku roku k prodloužení smlouvy se společností StomaTeam do května 2011, která se bude nadále
podílet na zajišťování činnosti ADH. Návazně na tuto smlouvu byly předběžně dojednány partnerské
smlouvy s firmami Mertendental, Johnson & Johnson, Liftec, Curaden, na jejichž základě získává ADH
prostředky na úhradu činnosti společnosti StomaTeam. Smlouva s firmou StomaTeam je uzavřena na dobu
určitou a to do května roku 2011.A to vzhledem k volebnímu Jarnímu sněmu ADH, kdy se očekávají změny
ve vedení ADH. Stávající vedeni ADH chce poskytnout nově zvolenému vedení možnost k revizi všech
smluv. Jak partnerských, tak dodavatelských a dát tak možnost novému vedení ADH ke změnám.
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 evidence je zajištěno též dodavatelsky.
V roce 2011 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 by se toto podařilo, daly by se hodnotit perspektivy dalšího
fungování a rozvoje ADH příznivě, což ovšem vzhledem k aktuálnímu úbytku členů říci nemůžeme.

V Praze dne 31. 3. 2011
Lucie Ovčinikov, DiS.
Prezidentka ADH ČR

