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Výroční zpráva ADH ČR za rok 2011
Členská základna ADH.
Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen “ADH”) měla v roce 2011 celkem 92 členů.
Z toho bylo 86 řádných členů a 6 studentů. Členské příspěvky zaplatilo v roce 2010 69 řádných členů a 10
studentů v celkové výši 73.500,- Kč a v roce 2011 86 řádných členů a 6 studentů v celkové výši 88.700,- Kč.
Noví členové prezidia provedli revizi evidence členské základny včetně dokumentů potřebných ke vzniku a
trvání členství a došli k závěru, že tyto byly neaktuální a nekompletní. Nové vedení prezidia zahájilo
aktualizaci a vyzvalo členy k doplnění chybějících dokumentů. Vzhledem k výše uvedenému nelze posoudit,
zda počet členů v roce 2011 vzrostl anebo naopak klesl.
Činnost prezidia ADH.
Činnost prezidia ADH v roce 2011 hodnotíme jako přelomovou a to vzhledem k tomu, že v období od
Jarního do Podzimního sněmu ADH, kdy do prezidia přibyli noví členové, došlo k přehodnocení dosavadního
způsobu fungování ADH. Vzhledem k obtížím v souvislosti s předáváním informací a dosavadní agendy
novým členům prezidia byla aktivita celého prezidia velmi omezena. Na Podzimním sněmu ADH podali
členové prezidia: Petra Křížová, Lucie Ovčinikov a Kristina Novotná rezignaci. Kompetence prezidentky ADH
převzala dle platných stanov ADH viceprezidentka Hana Kučová. Po převzetí převážné části agendy
koncem roku 2011 zahájili zbylí členové prezidia velmi aktivní činnost v několika oblastech:
- revize dosavadní agendy včetně smluv a účetnictví
- účast na průběhu věcného připomínkového řízení MZČR k novele zákona 96/2004Sb.
- jednání s ČSK v souvislosti s přípravou návrhů k novele zákona 96/2004Sb.
- účast na jednáních přípravného výboru KN
- revize a změna stanov
- tvorba plánu činnosti prezidia v roce 2012
Akce pořádané ADH.
Účast na akcích pořádaných ADH byla opět celkově průměrná.
Jarní volební sněm ADH se konal jako součást 1. společného kongresu stomatologů a dentálních
hygienistek „Nejsme přeci soupeři“. Na Jarním sněmu proběhla volba prezidia, kreditní komise a prezidentky
ADH, kterou se stala Petra Křížová. Na Zimním sněmu ADH proběhla rezignace některých členů prezidia.
Na Zimní sněm navázala odborná konference, která se setkala s velkým zájmem účastníků.
Členky prezidia ADH připravily či se podílely na přípravách odborného programu
- konference a veletrhu InDent Ostrava 2011
- jarních a podzimních “Parodontologických dnů“
- Pražských dentálních dnů a Expodentu
Zástupkyně ADH Petra Křížová a Jitka Kropáčková se zúčastnily v září 2011 setkání EDHF v Miláně, kde
Petra Křížová zastupovala ADH a Jitka Kropáčková spolu s MUDr. Kindlem zastupovali vzdělavatele v oboru
DH v ČR na workshopu, který byl součástí akce. EDHF oznámila konání dalšího Meetingu EDHF v září 2012
v Praze.
Celoživotní vzdělávání.
V roce 2011 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení ke vzdělávacím akcím, a to celkem pro
87 akcí, 2 akcím vydala stanovisko nesouhlasné.
Na manipulačních poplatcích inkasovala 25.900,- Kč.
Legislativa.
V rámci spolupráce s MZČR se ADH vyjadřovala k těmto návrhům:
1. Novelizace zákona č.96/2004 Sb.
2. Novelizace vyhlášky 55/2011 Sb.
V roce 2011 nabyly účinnosti následující předpisy, které se dotýkají činnosti dentálních
hygienistek/hygienistů.
Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních byl dvakrát novelizován (s účinností v roce
2011). Stalo se tak na základě zákonů č. 105/2011 Sb. a 346/2011 Sb. Zákon č. 346/2011 Sb. novelizoval i

Asociace dentálních hygienistek České republiky se sídlem se sídlem Terronská 727/7, 160 00 Praha 6,
IČ: 70847924, registrovaná Ministerstvem vnitra ČR dne 19.6.2000 pod č.j. VS/1- 1/43995/00-R

zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Nejedná se o nijak
významné novely.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a
jiných odborných pracovníků byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Rozsah činnosti dentální hygienistky v § 16 je
stejný jako v minulé vyhlášce.
Nad rámec informací o předpisech, které nabyly účinnosti je potřeba říci, že 1. 4. 2012 nabude účinnosti
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Tento zákon upravuje jak práva a povinnosti zdravotnických
pracovníků, tak práva a povinnosti pacientů. Dotýká se tak významně oboru dentální hygieny.
ADH ČR byla přizvána na jednání ohledně vytvoření tzv. Komory nelékařů. Jednání se zúčastnili zástupci
všech „nelékařských“ společností. ADH bude spolupracovat se zástupci ostatních nelékařských společností,
ale zda se stát součástí Komory nelékařů, to zatím zvažuje.
V rámci aktivnějšího přístupu ADH k navrhovaným připravovaným legislativním změnám se noví členové
prezidia rozhodli v roce 2012 zajistit právní odbornou pomoc.
Partneři ADH.
Koncem března 2011 došlo k prodloužení smlouvy se společností StomaTeam, která se podílela na
zajišťování činnosti ADH a to do května 2011. V květnu 2011 po revizi této smlouvy novými členy prezidia
ADH došlo k uzavření nové smlouvy se společností StomaTeam a do konce roku 2011 a to především
v návaznosti této smlouvy na dojednané partnerské smlouvy s firmami Mertendental, Johnson & Johnson,
Liftec, Curaden, na jejichž základě získává StomaTeam prostředky na úhradu činnosti pro ADH. Nicméně
vzhledem k výsledkům účetní prověrky ADH noví členové prezidia rozhodli o změně takto nastavených
smluvních vztahů v roce 2012.
Účetnictví ADH.
Vedení účetnictví a daňové evidence je zajištěno dodavatelsky.
Webové stránky ADH.
ADH má vlastní webové stránky, které se již delší dobu příliš nerozvíjí. Údržba webových stránek je zajištěna
dodavatelsky. Kontakt se členy a odbornou veřejností je rovněž zajištěn e-mailem a mobilními telefony.
Vzhledem ke všem změnám v činnosti prezidia ADH byly na webových stránkách koncem roku 2011
uveřejňovány informace ohledně činnosti prezidia a zveřejněn návrh paragrafových znění zákona
96/2004SB a vyhlášky 55/2011 k připomínkám členské základně i stanoviska prezidia ADH. Byla zahájena
práce na přípravné verzi nových webových stránek, které by členům ADH umožňovaly se vyjádřit své
názory.
Plán ADH.
V roce 2012 a v dalších letech chce ADH pokračovat v aktivitách, o kterých pojednává tato výroční zpráva,
ADH bude obhajovat zájmy dentálních hygienistek a ovlivňovat systém jejich vzdělávání a profesního
hodnocení. Svou zvýšenou činností chce prezidium ADH motivovat další dentální hygienistky ke členství
v ADH, členy ADH pak k aktivnímu zapojení do činnosti ADH tak, aby se zvýšila prestiž a vliv naší profesní
organizace na možnosti spokojeného kvalitního výkonu povolání dentální hygienistky.

V Praze dne 31. 3. 2012
Mgr. Hana Kučová, DiS:
viceprezidentka ADH ČR

