
 Vážené představenstvo SPS, 
 
 mé jméno je Lucie Ovčinikov, jsem prezidentkou ADH ČR a ráda bych 
Vám ve spolupráci s Martou Matuškovou a Sabinou Horákovou představila  tuto 
organizaci představila. 
 
 ADH ČR je nezávislá samostatně působící profesní organizace. 
 ADH ČR je právnickou osobou, která svou činnost vyvíjí výhradně ve 
veřejném zájmu 
 
 Sdružujeme:  

• diplomované dentální hygienistky/hygienisty v oboru dentální hygieny 
České republiky, 

• dentální hygienistky/hygienisty absolvující bakalářský studijní obor pro 
přípravu dentální hygienistky/hygienisty,  

• zdravotní sestry s pomaturitním specializačním studiem (PSS) v oboru 
stomatologická péče, 

• diplomované dentální hygienistky/hygienisty cizí státní příslušnosti se 
vzděláním v oboru dentální hygieny nostrifikovanými úřady státní správy 
České republiky; 

 
 dále též mimořádné členy a to jsou:  

• studentky a studenti připravující se na výkon povolání dentální 
hygienistky/hygienisty  

• stomatologové, kteří provádějí dentální hygienu v souladu se současnými 
moderními postupy  

• fyzické a právnické osoby připravující diplomované dentální 
hygienistky/hygienistky k výkonu jejich povolání 

 
 ADH ČR obhajuje profesní zájmy pracovníků v oboru dentální hygieny: 

• snaží se stanovovat standart preventivní péče o pacienta a udržovat ho na 
úrovni celosvětového výzkumu a vývoje 

• spolupůsobit při tvorbě vzdělávacích a hodnotících systémů v oboru 
dentální hygieny (např. kreditní systémy pro vydání osvědčení, celoživotní 
vzdělávání apod.)  

• rozvíjet, pěstovat a šířit poznatky z moderní teorie a praxe dentální 
hygieny, jakož i souvisejících vědních disciplín.  

• organizovat přednáškovou a publikační činnost a osvětové, vzdělávací 
aktivity. 
 

 
 
 
 
 
 



 ADH ČR je velice mladou organizací a velice obdivujeme práci SPS. 
Z tohoto hlediska bychom velice rádi spojili naše síly a začali společnou 
spolupráci. 
Především spolupráce na osvětových akcích je myslím jedním z největších 
přínosů ADH ČR, „další ruce navíc se vždy hodí“. 
Pro lékaře tak nastává možnost seznámení se s hygienistkami, možnost je 
„formovat“, vytvářet nové možnosti spolupráce. 
Z dalších možností vyplývá též možná společná prezentace na akcích typu 
INDENT, kde má letos poprvé ADH ČR možnost prezentovat své pole 
působnosti. SPS by se tam mohla také prezentovat...?! ...když se distancuje od 
ČSK... (i když si nejsem tak docela jistá, že právě sem už také nepronikly dlouhé 
prsty ČSK...) 
 
 Současnou hlavní náplní ADH ČR (na které bychom rádi velice úzce 
spolupracovali) je: 
 vypracování preventivního teoreticko-praktického výukového programu 
pro střední školy a učiliště. (koordinátorkou je Zuzana Zouharová) 
 Tato oblast byla vybrána z několika jednoduchých hledisek: 

• mládež těsně před vstupem do dospělosti je pro nejbližší budoucnost 
nejlukrativnějším společenstvím z hlediska samostatného momentálního i 
budoucího zájmu o své zdraví (záleží na individuální mentalitě každého z 
„nás“) 

• pokud se nebudou zajímat o zdraví vlastní, rozhodně je bude trápit zdraví 
jejich dětí (z celkového pohledu na porodnost se sice zvýšil věk matky v 
době porodu, nicméně naprostá většina dětí se stále rodí maximálně 
těsně po dvacátém roce života matky!) 

• zaměříme-li se od začátku na malé děti, bez absolutní podpory a 
především dokonalé edukace rodičů, výsledný efekt nikdy nebude takový, 
aby byl statisticky významný; 

 naopak začít pracovat s programem pro malé děti, event. nastávající 
matky až v momentě, kdy tyto již někdy v minulosti slyšely o zásadní důležitosti 
preventivní péče o tělo (protože skrze dutinu ústní ovlivňujeme celý organismus), 
bude mít takový program nesrovnatelně větší přínos 

• tato oblast je v ČR (z hlediska jiných preventivních programů) nejméně 
„zmapovaná“, mají o ni velmi vysoký zájem školy, 

• ALE především i velké společnosti, které jsou ochotné právě do tohoto 
sektoru investovat (a to si nebudeme nalhávat, je jedna ze zásadních 
podmínek fungování jakékoli nevýdělečné akce)  

 
 Na základě takovýchto skutečností pak vyplývá i následná možnost 
ovlivňovat přes ADH ČR náplň výuky na školách pro diplomované dentální 
hygienistky. 
 
 V neposlední řadě bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se naše 
spolupráce začala rozvíjet, třeba i z hlediska možnosti vzájemné inspirace. 
 



 Co se týče SPS rádi bychom získali možnost nabídnout členkám ADH ČR 
členství v SPS samozřejmě za předpokladu splnění podmínek, které jsou dané! 
Členky ADH ČR jsou o činnosti SPS informovány a z našich webových stránek 
(addh.cz) je na Vaši společnost i odkaz, takže v momentě, kdy potřebují 
informace o ADH ČR, mají přímý přístup i k webovým stránkám SPS. 
 
 Účast a pomoc při osvětových a vzdělávacích akcích SPS považujeme za 
samozřejmost. 
 
Na závěr vidím ve spolupráci ADH ČR a SPS také možnosti přímé vzájemné 
komunikace dentální hygienistka-stomatolog, která samozřejmě přináší nejvíce! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velice děkuji za vaši pozornost! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 21.dubna 2006 
 
 

Lucie Ovčinikov, DiS. 
Prezidentka ADH ČR 


