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KOMORA V DATECH
CHAMBER IN KEYFIGURES
Komora ze zákona vede registr zubních lékaﬁÛ v âeské republice. Zaznamenává v nûm údaje o zubních lékaﬁích vãetnû jejich
kvalifikace a zpÛsobu v˘konu povolání. Tyto údaje umoÏÀují mimo jiné vytváﬁet pﬁedstavu o potﬁebû poãtu zubních lékaﬁÛ
v jednotliv˘ch odbornostech do budoucnosti a zároveÀ je srovnávat s trendy v zemích EU.
In compliance with the law, the Chamber keeps a register of dentists in the Czech Republic. The register contains all data on
dentists, including their qualification and the subject of their performance. These data enable, among other things, to create
an idea about the necessary amount of dentists possessing particular skills in future and simultaneously comparing them with
trends in EU countries.
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Zubní lékaﬁi dle zpÛsobu v˘konu povolání / Dentists classified according to the subject of their performance
Provozovatelé vlastní praxe a spoleãníci právnick˘ch osob
Operators with own practice and partners of legal persons
Pracovníci v závislé ãinnosti / Employees
âlenové âSK na mateﬁské dovolené
CSK members on maternity leave
DÛchodci / Retired
Absolventi / Graduates
Ostatní / Others

5 622

Celkem / Total

7 435

918
206
322
232
135

Aktivní zubní lékaﬁi dle odborností / Practicing dentists classified according to skill
Vûk
Age

PZL
DP

Ortodontisté
Orthodontists

ÚâOCH
*Surgery

Celkem
Total
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1 638
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100
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5
8
10
66
77
43
24
0
0

1
1
3
10
7
13
10
12

619
549
478
1 707
1 821
1 032
641
110
12

Celkem / Total

6 679

233

57

6 969

V odbornosti praktick˘ zubní lékaﬁ
jsou zahrnuti i stomatologové s jinou
specializací (parodontologie, dûtská
stomatologie, protetika, II. atestace),
která není uznávána v EU.
Under the dental practitioner [DP]
classification, dentists specializing
in other areas not recognized in the EU
have also been included (parodontology,
pediatric dental care, prosthetics,
2nd degree certification).
*Oral and maxillofacial surgery

KOMORA V DATECH
CHAMBER IN KEYFIGURES
Komora ze zákona zaruãuje odbornost zubních lékaﬁÛ. Od roku 1993 se zab˘vá odbornou pﬁípravou absolventÛ
vysok˘ch ‰kol a kontinuálním vzdûláváním praktick˘ch zubních lékaﬁÛ.
In compliance with the law, the Chamber guarantees the skill of dentists. Since 1993 it has been dealing with
the professional preparation of university graduates and ongoing education of dental practitioners.

Kurzy organizované Vzdûlávacím stﬁediskem âSK / Courses organized by the Educational Center of the CSK
Druh kurzu
Type of course

Poãet kurzÛ 1998
Number of courses in 1998

Poãet kurzÛ 1999
Number of courses in 1999

Získání odbornosti praktick˘ zubní lékaﬁ vstupní / introductory
Acquisition of the skill of dental practitioner pﬁedepsan˘ / mandatory

5
42

5
62

Kontinuální vzdûlávání
Ongoing education

8
31

23
40

teoretick˘ / theoretical
praktick˘ / practical

Úãastníci kurzÛ organizovan˘ch Vzdûlávacím stﬁediskem âSK
Participants in courses organized by the Educational Center of the CSK
Druh kurzu
Type of course

Poãet úãastníkÛ 1998
Poãet úãastníkÛ 1999
Number of participants, 1998 Number of participants, 1999

Získání odbornosti praktick˘ zubní lékaﬁ vstupní / introductory
Acquisition of the skill of dental practitioner pﬁedepsan˘ / mandatory
Kontinuální vzdûlávání
Ongoing education

96
1 428

125
1 679

272
315

684
376

teoretick˘ / theoretical
praktick˘ / practical

Kolokvium* / Colloquium*

Poãet úãastníkÛ / Number of participants
Poãet úspû‰n˘ch / No. of passing partic.
Poãet neúspû‰n˘ch / No. of failed partic.

1998

1999

60
48
12

94
73
21

*Kolokvium – závûreãná zkou‰ka ukonãující dvouletou
odbornou pﬁípravu pro získání licence
*Colloquium – final examination of two-year professional
education for licence acquisition

Vychází jako pﬁíloha Roãenky âSK 1999 – 2000. / It is being published as an appendix of a 1999 – 2000 review of the CSK.
Údaje jsou zpracovány k 31. 12. 1999. / These data had been processed by December 31, 1999.

KOMORA V DATECH
CHAMBER IN KEYFIGURES
Komoﬁe je ze zákona svûﬁena pravomoc posuzovat a vy‰etﬁovat stíÏnosti podané na zubní lékaﬁe. StíÏnosti ﬁe‰í revizní komise
Oblastních komor (regionální revizní komise). Pro samotné posuzování, zda zubní lékaﬁ odbornû ãi eticky pochybil, jsou
ustaveny profesní kárné orgány – ãestné rady na oblastní a centrální úrovni.
In compliance with the law, the Chamber has the right to evaluate and investigate complaints at dentists. The complaints
are dealt with by the control board of the Regional Chambers (Regional Control Boards). Professional Disciplinary
Boards – honorary councils on regional and central levels – have been established to determine whether a dentist has made
a professional/ethical mistake.

Poãet stíÏností podan˘ch Komoﬁe v roce 1999 / Number of complaints submitted to the Chamber in 1999
dle zpÛsobu ‰etﬁení / classified in accordance with the course of investigation
celkem podáno stíÏností / total number of complaints
stûÏovatel odstoupil od stíÏnosti / complainant withdrew the complaint
‰etﬁení ukonãeno pro neoprávnûnost / investigation ceased; lack of justification
postoupeno âR OSK / transferred to Honorary Council of the Regional Dental Chamber
v r. 1999 neukonãeno / not completed in 1999

199
104
37
32
26

dle charakteru stíÏností / classified in accordance with the character of the complaint
etika / ethics
odborné pochybení / professional mistake
ekonomika / economy
zdravotní poji‰Èovny / health insurance companies
reklama / publicity
ostatní / other

51
151
12
3
2
1

Nûkteré stíÏnosti byly podány z dvou i více dÛvodÛ (napﬁ. etika + odborné pochybení)
Some complaints have been submitted for two or more reasons (e.g. ethics + professional mistake)

StíÏnosti ﬁe‰ené ãestn˘mi radami Oblastních komor
Complaints dealt with by the Honorary Councils of the Regional Chambers
dle zpÛsobu rozhodnutí / classified according to the method of decision
celkem ﬁe‰eno stíÏností / total amount of complaints
oprávnûná stíÏnost / justified complaints
neoprávnûná stíÏnost / unjustified complaints
v r. 1999 neukonãeno / not completed in 1999
stûÏovatel odstoupil od stíÏnosti / complainant withdrew the complaint

35
21
8
4
2

dle charakteru stíÏností / classified according to the character of the complaint
etika / ethics
odborné pochybení / professional mistake
ekonomika / economy
zdravotní poji‰Èovny / health insurance companies
reklama / publicity
ostatní / other

19
21
1
1
1
0

Nûkteré stíÏnosti byly ﬁe‰eny z dvou i více dÛvodÛ (napﬁ. etika + odborné pochybení)
Some complaints have been submitted for two or more reasons (e.g. ethics + professional mistake)

StíÏnosti ﬁe‰ené ãestnou radou âeské stomatologické komory
Complaints dealt with by the Honorary Council of the Czech Dental Chamber
V roce 1999 ãestná rada âSK ﬁe‰ila z dÛvodu odvolání lékaﬁe 1 stíÏnost na etické pochybení.
In 1999 the honorary council of the Chamber dealt with one complaint concerning an ethical mistake, resulting in the recall of a dentist.

KOMORA V DATECH
CHAMBER IN KEYFIGURES
Pﬁehled o poãtu zubních lékaﬁÛ v jednotliv˘ch Oblastních komorách
A survey of the number of dentists in individual Regional Chambers
Název oblasti
SloÏení oblasti
Name of the region
Composition of the region
BENE·OV
Bene‰ov
BEROUN
Beroun
BLANSKO
Blansko
BRNO
Brno-mûsto
Brno-venkov
BRNO-V
B¤ECLAV
Bﬁeclav
â.BUD
âeské Budûjovice
â.LÍPA
âeká Lípa
DùâÍN
Dûãín
F.MÍST
Fr˘dek Místek
H.BROD
HavlíãkÛv Brod
H.KRÁL
Hradec Králové
HODONÍN
Hodonín
CHOMUT
Chomutov
J.HRAD
JindﬁichÛv Hradec
JIâÍN
Jiãín
JIHLAVA
Jihlava
K.VARY+
Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Tachov
KARVINÁ
Karviná
KLADNO+
Kladno, Rakovník
KLATOV+
Klatovy, DomaÏlice
KROMù¤
KromûﬁíÏ
LIBER+
Liberec, Jablonec n. N., Semily
LITOMù¤+
Litomûﬁice, Louny, Mûlník
LITOMY·+
Svitavy, Ústí n. O.
MOST
Most
N.JIâÍN
Nov˘ Jiãín
NÁCHOD
Náchod
OLOM+
Olomouc, Bruntál, Pﬁerov
OPAVA
Opava
OSTRAVA
Ostrava
PARDUB+
Pardubice, Chrudim
PELH¤
Pelhﬁimov
Praha-západ, Praha-v˘chod
PHA Z-V+
PÍSEK+
Písek, Prachatice, Strakonice, âesk˘ Krumlov
PLZE≈+
PlzeÀ-mûsto, PlzeÀ-jih, PlzeÀ-sever, Rokycany
PODùBR+
Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav
PRAHA 1
Praha 1
PRAHA 2
Praha 2
PRAHA 3
Praha 3
PRAHA 4
Praha 4
PRAHA 5
Praha 5
PRAHA 6
Praha 6
PRAHA 7
Praha 7
PRAHA 8
Praha 8
PRAHA 9
Praha 9
PRAHA10
Praha 10
PROSTùJ
Prostûjov
P¤ÍBRAM
Pﬁíbram
RYCHNOV
Rychnov nad KnûÏnou
·UMPERK+
Jeseník, ·umperk
TÁBOR
Tábor
TRUTNOV
Trutnov
T¤EBÍâ
Tﬁebíã
U.HRAD
Uherské Hradi‰tû
ÚSTÍ+
Ústí n. L., Teplice
VSETÍN
Vsetín
VY·KOV
Vy‰kov
ZLÍN
Zlín
ZNOJMO
Znojmo
ÎëÁR/S
Îìár nad Sázavou
nezaﬁazení/ not classified
âlenÛ âSK celkem / total amount of Chamber members

Poãet ãlenÛ
Number of members
64
43
69
496
78
67
153
62
69
130
57
171
87
57
56
54
67
219
153
111
91
72
190
151
135
63
88
67
360
137
263
175
39
73
155
363
208
138
174
82
236
164
144
63
88
105
171
75
58
45
93
71
75
67
103
141
96
48
148
63
76
18
7435

1999
Rok 1999 byl ve srovnání s pﬁecházejícími lety relativnû
klidn˘, ale pod zdánlivû nehybnou hladinou kvasila
v˘znamná rozhodnutí. Nûkterá byla umûle vyvolána
politickou situací, jiná dozrála pﬁirozenou cestou,
bohatû Ïivenou dlouholet˘m pohybem „zevnitﬁ“.

The year 1999 was, in comparison with previous years,
a relatively quiet one. However, important decisions
fermented and matured under a seemingly quiet surface.
Some of them were inducted by the political situation, the
others matured in a natural way, amply fed by long-term
efforts "from inside".

KOMPETENCE
Zaãátek roku byl poznamenán snahou omezit povinné ãlenství
v komorách. Po t˘dnech trpûlivého jednání byla novela
zákona o komorách Poslaneckou snûmovnou Parlamentu âR
odloÏena ad acta. Na neurãito. Tlak na zmûnu postavení
komor v‰ak ani poté neustal, aãkoliv negativní dopad takov˘ch
zmûn zejména na pacienty jen málokdo zpochybÀuje.

COMPETENCES
The beginning of the year was stigmatized by an effort to
limit the mandatory membership in the Chambers. After
weeks of patient negotiations, the new Act on Chambers
was postponed indefinitely by the House of Commons of
the Parliament of the Czech Republic. However, the pressure
on the position of the Chambers has not stopped, although
nobody is casting doubt on the fact that this would mean
a negative impact on patients in particular.

ROZPORY V LEGISLATIVù
âeskou stomatologickou komoru jiÏ od jejího vzniku omezuje
bﬁímû legislativní pozÛstalosti pﬁedchozího reÏimu s jeho
nezﬁídka zcela nevyhovujícími zdravotnick˘mi pﬁedpisy.
Ale i nové zákony, inspirované pﬁipravovan˘m vstupem
âeské republiky do Evropské unie, jsou ãasto pﬁijímány bez
dostateãnû dlouh˘ch pﬁechodn˘ch ustanovení a ti, jichÏ se
t˘kají, s nimi nejsou dostateãnû seznamováni. StomatologÛm
pﬁiná‰ejí znaãné administrativní zatíÏení, dal‰í nárÛst
reÏijních nákladÛ i potﬁebu nov˘ch investic. Souãasná
úroveÀ financování stomatologie to v‰ak neumoÏÀuje. Stál˘
tlak komory je v této oblasti nutn˘.
VZDùLÁVÁNÍ
Cel˘ rok 1999 byl vûnován tvorbû koncepce a legislativní
pﬁípravû kontinuálního vzdûlávaní stomatologÛ. Rodící
se systém je dynamicky uvádûn do praxe – od vzdûlávání
absolventÛ vysok˘ch ‰kol a osvûdãování jejich odborné
zpÛsobilosti, nutné pro provozování soukromé praxe, aÏ
po ucelen˘ program kontinuálního vzdûlávání praktick˘ch
zubních lékaﬁÛ.
Do‰lo k reorganizaci vzdûlávacího stﬁediska âSK v Praze,
provázené následnû vznikem regionálního vzdûlávacího
stﬁediska v Olomouci a postupnû také v Hradci Králové
a Brnû. V˘sledkem této ãinnosti je ‰iroká nabídka
vzdûlávacích akcí na území celé âeské republiky.
PRAÎSKÉ DENTÁLNÍ DNY
Mezinárodní kongres PraÏské dentální dny se stal jiÏ
neodmyslitelnou souãástí Ïivota komory. Spolu s v˘stavou
Pragodent pﬁedstavuje kaÏdoroãní podzimní nabídku
souãasného zubního lékaﬁství. Zájem více neÏ sedmi set
na‰ich i zahraniãních úãastníkÛ svûdãí o dobrém jménu,
které má kongres nejen u nás, ale i za hranicemi. Toto
setkání je souãasnû reprezentací stomatologického oboru
v âeské republice na pÛdû moderní evropské medicíny.

CONTRADICTIONS IN THE LEGISLATION
Since its establishment, the activity of the Czech Dental
Chamber (CSK) has been limited by the legislative legacy
of the previous régime, consisting of unsatisfactory
medical/health regulations. However, even the new ones,
inspired by the prepared accession to the European Union,
are often passed without sufficiently lasting temporary
provisions and those affected by them are not sufficiently
acquainted with them. This means an enormous
administrative burden for the dentists, an increase in
overhead and need for new investments. However, this is
not enabled by the present economic situation. Therefore,
constant pressure from the Chamber is necessary in this area.
EDUCATION
The whole of 1999 was devoted to continuous conceptual and
legislative preparation of ongoing education of dentists. The
system under development has been continuously implemented
into practice – from the education of university graduates and
certification of their professional ability, which is necessary
to run a private practice, up to an integral system of the
ongoing education of dental practitioners.
A reorganization of the educational center of the CSK in Prague
occurred. A regional education center of the Regional Dental
Chamber in Olomouc and, gradually, in Hradec Králové and
Brno, were subsequently established. This resulted in a broad
offer of educational events throughout the Czech Republic.
PRAGUE DENTAL DAYS
The International Prague Dental Days Convention has become
an inseparable part of the life of the Chamber and, along with
the Pragodent exhibition, seems to be an annual fall show of
everything offered by modern stomatology. The active
participation of over 700 participants from this country and
abroad reflects the good reputation the Convention enjoys not
only in the Czech Republic but even abroad. At the same
time, this meeting seems to be a representation of Czech
stomatology in the context of modern European medicine.

2000
PREVENCE
Základním pﬁedpokladem zdravého chrupu je kvalitní
preventivní péãe. V âeské republice není dostateãné
mnoÏství programÛ, zdÛrazÀujících její dÛleÏitost jiÏ
od dûtského vûku. âeská stomatologická komora proto
vyhlásila rok 2000 rokem prevence. Navazuje na projekty,
které byly v roce 1999 zamûﬁeny na dûtskou populaci,
a poprvé se také programovû a ve vût‰ím mûﬁítku vûnuje
prevenci onemocnûní ústní dutiny u seniorÛ.
P¤ÍPRAVA NA VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE
Nedílnou souãástí aktuálního smûﬁování âeské
stomatologické komory je pﬁíprava na oãekávan˘
vstup âeské republiky do Evropské unie. Je nutné
zaãít pﬁipravovat reformu legislativy neprodlenû jiÏ dnes.
V popﬁedí zájmu komory je zejména zákon o vzdûlávání,
jehoÏ pﬁíprava trvá uÏ sedm let. Komora bude usilovat
o zvlá‰tní kapitolu vzdûlávání ve stomatologii – obdobnû
jako je tomu ve smûrnicích Evropské unie.
BUDOUCNOST STOMATOLOGIE
V˘sledky komorou proveden˘ch statistick˘ch ‰etﬁení
signalizují, Ïe poãet absolventÛ oboru stomatologie
nestaãí pokr˘t pﬁirozen˘ úbytek zubních lékaﬁÛ. Vzhledem
k jejich vûkové struktuﬁe je tﬁeba, aby se poãet absolventÛ
zdvojnásobil, tj. aby roãnû absolvovalo alespoÀ dvû stû
studentÛ. JiÏ del‰í dobu sleduje komora teoretickou
i praktickou úroveÀ absolventÛ vysok˘ch ‰kol. V rámci
zkvalitnûní v˘uky usiluje o prohloubení spolupráce
s univerzitami, zejména v oblasti koordinace praktické
pﬁípravy studentÛ. âeská stomatologická komora dále
usiluje o to, aby byl zv˘hodnûn koeficient, na jehoÏ
základû dostávají fakulty dotace, neboÈ v˘uka
stomatologie patﬁí k ekonomicky nejnároãnûj‰ím.

PREVENTION
One basic presupposition for healthy teeth is quality
preventive care. At present in the Czech Republic,
there is not a sufficient amount of programs placing
emphasis on the importance of prevention from childhood
onwards; therefore, the Czech Dental Chamber has
declared the year 2000 to be a year of prevention.
It is linked to projects carried out in 1999, which were
addressed to the child population, and for the first time
ever it is going in for the prevention of oral diseases
in senior citizens in a larger extent.
PREPARATION FOR ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
An inseparable part of the Czech Dental Chamber's policy
is the preparation for the expected accession of the Czech
Republic to the European Union. The reform of legislation
should be prepared without delay. In the forefront of the
Chamber's interest, there is a Bill on Education which has
been under preparation for seven years. The Chamber
will pursue a special chapter for education in
stomatology – similarly to the regulations
of the European Union.
FUTURE OF STOMATOLOGY
The results of the surveys carried out have shown that the
amount of persons graduating in stomatology cannot supply
a natural decrease of dentists. Due to their age structure it is
necessary to double the number of graduates, i.e. that at least
200 students were graduated every year. For a longer period
of time the Czech Dental Chamber has been monitoring both
the theoretical and practical levels of university graduates
and, in order to upgrade education, it pursues cooperation
with universities, especially coordinating students' practice
preparation. Also, the aim of the Czech Dental Chamber is
to obtain a preferential coefficient by which universities are
subsidized because education in stomatology ranks among
the most exacting branches from the economic point of view.

O POMÍJIVOSTI
Zubní lékaﬁi mají blízko k ãíslÛm. KaÏd˘ den je peãlivû
pﬁiﬁazují jednotliv˘m zubÛm:
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
To je na‰e úplná, i kdyÏ ãasto neúplná, ãíselná ﬁada. âísla
mají svÛj magick˘ v˘znam, stejnû tak i ãásti lidského tûla,
které jsou pomíjivé. Navzdory preventivnímu úsilí mezi nû
zuby stále patﬁí. Zcela názorn˘m pﬁíkladem jsou osmiãky.
Devítky uÏ mezi na‰e ãísla nepatﬁí, jsou v‰ak souãástí
uplynulého letopoãtu. I roky jsou pomíjivé a ãísla
v nich mají magick˘ v˘znam. Neobvykl˘ poãet devítek
pﬁedznamenal neb˘valé zmûny. V jednom jediném
okamÏiku se promûnily v nuly, a ve chvíli, kdy se
z poslední nuly vyklube jedniãka – pomine rok, století,
tisíciletí.
O v‰em, co je pomíjivé, je dobré dûlat záznamy. Abychom
nezapomnûli. Proto vám âeská stomatologická komora
pﬁedkládá pﬁehled událostí a ãísel za rok 1999.
MUDr. Jiﬁí PEKÁREK
prezident âeské stomatologické komory

ON TRANSIENT THINGS
Dentists are closely involved with numerals. Every day they
carefully assign the following numerals to individual teeth:
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
This is our complete (however, often incomplete) series
of numbers. Numbers have their own magic importance,
similar to parts of the human body that are transient.
Despite preventive care, teeth still rank among these.
The numeral 9 does not belong among our numbers;
it is a part of the year symbol. Years are also transient and
the numerals in their symbols do have a magic importance.
In last year's symbol, the nine accumulated in an
unprecedented amount. In just a single moment they
changed into zeros; at the moment the last zero changes into
one, a year, a century, a millennium is over.
It is good to record everything that is transient. Not to forget.
That is why the Czech Dental Chamber submits a survey of
events and numbers for 1999.
MUDr. Jiﬁí PEKÁREK
President of the Czech Dental Chamber

Valná hromada – tradiãní setkání zubních lékaﬁÛ
General assembly – a traditional meeting of dentists
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STRATEGIE âSK
DO ROKU 2001

Hlavním cílem Komory je vytvoﬁit preventivní systém péãe o chrup, ve kterém by byly
uspokojovány potﬁeby veﬁejnosti v oblasti ústního zdraví a krásy a zároveÀ bylo dosaÏeno
vysoké prestiÏe a blahobytu zubních lékaﬁÛ.

Strategie stanovuje hlavní cíle a postupy, jak jich dosáhnout pﬁedev‰ím z dlouhodobého hlediska.
Vzhledem k neustále probíhajícím zmûnám musí b˘t aktualizována pro jednotlivá funkãní období
a kaÏdoroãnû naplÀována krátkodob˘mi plány.
Je proto promûnliv˘m a stále se vyvíjejícím dokumentem.

PRIVÁTNÍ PRAXE

Dlouhodobé cíle

Cíle do roku 2001

Úkoly v roce 2000

1. Vytvoﬁit systém stomatologické péãe
zaloÏen˘ pﬁedev‰ím na v˘konu svobodného povolání praktick˘ch zubních
lékaﬁÛ a specialistÛ v privátních
praxích.

1. Podílet se na pﬁípravû a dosáhnout
pﬁijetí zákonné úpravy v˘konu
svobodného povolání zubního lékaﬁe
s následujícími prioritami:
– zachovat kompetenci âSK vydávat
osvûdãení (licenci pro v˘kon svobodného povolání zubního lékaﬁe),
– zamezit stanovení povinnosti
a omezení v˘konu svobodného
povolání zubního lékaﬁe ve vyhlá‰kách, usilovat o jejich zakotvení
v zákonû,
– zajistit kompatibilitu legislativy
upravující v˘kon povolání zubního
lékaﬁe s EU.

1. Aktivnû se podílet na pﬁípravû zákonÛ
ovlivÀujících v˘kon povolání lékaﬁe.
2. Zjistit a uveﬁejnit v LKS podmínky
v˘konu povolání spoleãné pro EU.
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Úkoly v roce 2000

2. Zajistit optimální podmínky pro svobodné zakládání a provoz privátních
praxí.

1. Zachovat zákonem zaruãenou svobodu
pﬁi zakládání privátních praxí.

1. Dokonãit registr stomatologick˘ch
zdravotnick˘ch zaﬁízení.
2. Zajistit pravidelnou aktualizaci registru.

2. Ve shodû s principy pﬁijat˘mi EU
a ve spolupráci s MZ âR stanovit podmínky v˘konu povolání zubního lékaﬁe
a zakládání privátních praxí u cizincÛ.

3. Zamezit nelegálnímu provozování
privátních praxí a neoprávnûnému
poskytování stomatologické péãe
(dentisté, dentální hygienistky).

1. Vyhodnocovat dohled OSK v oblasti
jejich pÛsobnosti na dodrÏování
zákonem stanoven˘ch podmínek pﬁi
provozu stomatologické praxe
a pﬁedávání informací âSK.

4. Zabránit takov˘m zmûnám v legislativû, které by reálnû zhor‰ovaly vûcné,
technické a personální podmínky
zakládání a provozu privátních praxí.

1. Spolupracovat s MZ âR na legislativû
vymezující optimální vûcné, technické
a personální podmínky privátních praxí.
2. Pokraãovat v ﬁe‰ení problému
zneãisÈování odpadních vod tûÏk˘mi
kovy a jin˘mi pevn˘mi odpady.
3. Provádût soustavnû anal˘zu ostatních
pﬁedpisÛ ovlivÀujících zakládání
a provoz privátních praxí a ovlivÀovat
jejich znûní ve prospûch stavu.

3. Zajistit podporu státu a dal‰ích institucí
pro zakládání a provoz privátních praxí.

1. Jednat s vládou, parlamentem, politick˘mi stranami a dal‰ími institucemi
o zaji‰tûní hypoték, o dlouhodob˘ch
úvûrech, o niÏ‰ích úrokov˘ch sazbách,
pﬁijateln˘ch zárukách, daÀov˘ch
úlevách apod. pro privátní praxe.

1. Usilovat o vytvoﬁení postu námûstka
MZ âR pro nestátní ZZ.
2. Jednat s bankami o zaji‰tûní v˘hodn˘ch
úvûrÛ ãlenÛm komory.

4. Soustavnû vytváﬁet podmínky pro optimalizaci poãtu a rozmístûní privátních
praxí.

1. Vytvoﬁit systém permanentnû sledující
mnoÏství a rozmístûní stomatologick˘ch zaﬁízení v âR a umoÏÀující
stanovit jejich potﬁebu do budoucnosti.

1. VyuÏít registru zdravotnick˘ch zaﬁízení
k vytvoﬁení map zobrazujících
mnoÏství, kapacitu a rozmístûní
zdravotnick˘ch zaﬁízení poskytujících
následující stomatologickou péãi v âR:
– praktické zubní lékaﬁství
– ortodoncie
– ústní, ãelistní a obliãejová chirurgie.

2. Spolu s MZ âR, M·MT âR, univerzitami a Asociací uãitelÛ stomatologie
spolupracovat na optimalizaci poãtu
absolventÛ s ohledem na moÏnosti
uplatnûní a z hlediska pﬁirozené
obmûny zubních lékaﬁÛ.

1. Vypracovat návrh doporuãeného poãtu
absolventÛ do roku 2020.
2. Projednat tento návrh s jednotliv˘mi
univerzitami, M·MT âR a MZ âR.

1. Zakotvit legislativní i reálné (praktické) podmínky pro pﬁedávání zaveden˘ch privátních praxí pﬁi odchodu
provozovatele do dÛchodu.

1. Prosadit v pﬁipravované legislativû
zmûnu podmínek pﬁi pﬁedávání privátních praxí.

2. Pﬁi úmrtí ãlena komory, provozovatele
privátní praxe, zajistit legislativnû
moÏnost provozování praxe pro dûdice.

1. Prosadit v pﬁipravované legislativû
moÏnost provozování praxe pro dûdice
analogicky jako v Îivnostenském
zákonû.

5. Zajistit podmínky pro dÛstojné
ukonãení v˘konu svobodného
povolání.
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Cíle do roku 2001

Úkoly v roce 2000

1. Zajistit prosperitu privátních praxí,
dal‰ích stomatologick˘ch zaﬁízení
a ocenûní práce zubního lékaﬁe
odpovídající evropsk˘m podmínkám.

1. Pravidelnû 1x za 2 roky provádût
‰etﬁení sledující vliv financování
zdravotní péãe na ekonomiku privátních praxí praktick˘ch zubních lékaﬁÛ,
specialistÛ, klinick˘ch zaﬁízení fakultních nemocnic a stomatologick˘ch
lÛÏkov˘ch zaﬁízení.

1. Provést pravidelné ekonomické ‰etﬁení.
2. Získat údaje t˘kající se pﬁíjmÛ zubních
lékaﬁÛ v EU (relace k jin˘m pﬁíjmov˘m
skupinám, minimálnû dva vybrané
státy).

2. Sledovat celkové agregované pﬁíjmy
a náklady stomatologické péãe v âR
a vyhodnocovat je 1x za 2 roky.

1. Vypracovat grafické znázornûní agregovan˘ch pﬁíjmÛ a nákladÛ ãlenûn˘ch
podle druhÛ zaﬁízení a péãe na základû
v˘sledkÛ z r. 1997.

2. Dosáhnout vytvoﬁení vícezdrojového
systému financování stomatologické
péãe, ve kterém by ze zdravotního
poji‰tûní byla hrazena pﬁedev‰ím prevence, léãba vrozen˘ch a získan˘ch
onemocnûní, nádorÛ, onemocnûní
ãelistí, akutní a dûtská péãe, a ostatní
péãe by byla hrazena pﬁímo nebo
prostﬁednictvím komerãního poji‰tûní.

1. Zachovat zákonné rozdûlení stomatologické péãe na péãi ze zdravotního
poji‰tûní hrazenou a nehrazenou.

1. Prosadit v pﬁipravované legislativû
roz‰íﬁení péãe nehrazené ze zdravotního
poji‰tûní.

2. Redukovat hrazenou ortodontickou
péãi u kategorie D.

1. Prosadit v pﬁipravované legislativû.

3. Usilovat o optimalizaci v˘‰e státních
prostﬁedkÛ urãen˘ch zejména pro
rozvoj klinick˘ch zaﬁízení, fakultních
nemocnic a stomatologick˘ch
lÛÏkov˘ch zaﬁízení.

1. Navazovat smlouvy se stomatologick˘mi klinikami a FN pﬁi uskuteãÀování
postgraduálního vzdûlávání a pﬁesunu
finanãních prostﬁedkÛ takto získan˘ch
na zlep‰ení finanãní situace klinik.

1. Provést srovnání souãasného materiálnû-technického vybavení klinick˘ch
zaﬁízení oproti pﬁedchozímu ‰etﬁení.
2. Navazovat smlouvy se stomatologick˘mi klinikami a FN pﬁi uskuteãÀování
postgraduálního vzdûlávání a pﬁesunu
finanãních prostﬁedkÛ takto získan˘ch
na zlep‰ení finanãní situace klinik.

4. Hájit zájmy zubních lékaﬁÛ v systému
zdravotního poji‰tûní.

1. Aktivnû se podílet na pﬁípravû zákona
o veﬁejném zdravotním poji‰tûní.

1. Podílet se na pﬁípravû zákona o veﬁejném zdravotním poji‰tûní a prosadit
zejména:
– vypu‰tûní plo‰n˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízení,
– zakotvení zpÛsobu úhrady stomatologické péãe do zákona a pﬁíloh ã. I. a IV.,
– zachování „fondového systému“.

2. Zachovat oddûlení stomatologického
fondu v rámci jednotliv˘ch zdravotních
poji‰Èoven.

1. Obhajovat my‰lenku fondového
hospodaﬁení, vymezit pﬁesnû zpÛsob
vytváﬁení stomatologického fondu
u jednotliv˘ch ZP a nakládání s ním.
2. Na základû anal˘zy ‰etﬁení a strategie
stanovit optimální relativní a absolutní
hodnotu fondu v rámci prostﬁedkÛ
veﬁejného zdravotního poji‰tûní.

3. Zachovat systém ohodnocení
stomatologické péãe v Kã a docílit
cen odpovídajících oprávnûn˘m
nákladÛm a pﬁimûﬁenému zisku.

1. Úãastnit se sjednávání cen stomatologické péãe s jednotliv˘mi zdravotními poji‰Èovnami nebo jejich svazy.

4. Zvy‰ovat ãerpání prostﬁedkÛ ve
prospûch preventivní péãe a metod
vedoucích k zachování zubÛ.

1. Pﬁipravit podmínky financování
pro plnûní preventivních programÛ,
preferovat preventivní v˘kony
v systému hrazené zdravotní péãe.
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5. Vytváﬁet podmínky pro optimalizaci
ziskÛ v rámci péãe nehrazené ze
zdravotního poji‰tûní.

6. Docílit sníÏení celkov˘ch nákladÛ
na stomatologickou péãi.

Cíle do roku 2001

Úkoly v roce 2000

5. SníÏit podíl ãerpání prostﬁedkÛ z fondu
pro stomatologii za protetické v˘robky.

1. UdrÏet dosaÏenou relaci ãerpání
prostﬁedkÛ VZP ve prospûch v˘konÛ.

6. Zastupovat stomatologická zaﬁízení ve
sjednávání typov˘ch, eventuálnû rámcov˘ch smluv se ZP.

1. Pﬁipravit a sjednat typové smlouvy
se zdravotními poji‰Èovnami.
2. Vytvoﬁit systém rozhodãího ﬁízení
ﬁe‰ícího spory mezi ZZ a zdravotními
poji‰Èovnami.

7. Podílet se na optimalizaci sítû smluvních stomatologick˘ch zaﬁízení.

1. Na základû registru zdravotnick˘ch
zaﬁízení a map stanovit taktiku pro
optimalizaci sítû smluvních stomatologick˘ch zaﬁízení 014 a 015.

1. Prosadit deregulaci cen.

1. Vyãlenit z péãe hrazené z veﬁejného
zdravotního poji‰tûní endodoncii nad
18 let.

2. Zajistit dostupnost péãe podporou
vzniku komerãního poji‰tûní a systému, ve kterém by péãe nehrazená
z veﬁejného zdravotního poji‰tûní byla
uhrazena pacientem pﬁímo v ordinaci
a ãást nebo celá úhrada proplaceny
pacientovi pokladensk˘m zpÛsobem
v komerãní poji‰Èovnû.

1. Spolupracovat s poji‰Èovnami na rozvíjení komerãního poji‰tûní stomatologické péãe.

3. Soustavnû zvy‰ovat informovanost
pacientÛ o v˘hodách nadstandardní
péãe.

1. Pﬁipravit a realizovat informaãní kampaÀ za úãelem
– zv˘‰ení podílu pﬁímo hrazené péãe
v ordinacích,
– podpory navrhovan˘ch legislativních
zmûn v oblasti nehrazené péãe.

1. Spolupracovat s MZ âR na vytvoﬁení
systému registrace stomatologick˘ch
pﬁístrojÛ a materiálÛ ve shodû s principy EU. PÛsobit na rychlé uvedení
kvalitních a levn˘ch pﬁístrojÛ, nástrojÛ
a materiálÛ na trh.

1. Motivovat domácí v˘robce k v˘robû
pﬁístrojÛ a zaﬁízení pro stomatologické
ordinace (odluãovaãe tûÏk˘ch kovÛ).

2. Vytvoﬁit systém hodnocení kvality
pﬁístrojÛ, nástrojÛ a materiálÛ vzhledem
k jejich cenû a podporovat zveﬁejÀování
srovnání kvality a cenové dostupnosti
v˘robkÛ podílejících se v˘znamnû na
nákladovosti stomatologick˘ch zaﬁízení.

1. Minimálnû 1x zveﬁejnit sdûlení zab˘vající se srovnáním kvality a cenové
dostupnosti v˘robkÛ podílejících se
v˘znamnû na nákladovosti stomatologick˘ch zaﬁízení.

3. Vytváﬁet podmínky pro vedení privátní
praxe vedoucí ke sníÏení nákladÛ ve
stomatologii.
4. Soustavnû usilovat o sníÏení poplatkÛ
vznikl˘ch v dÛsledku byrokratick˘ch
opatﬁení.

1. Vytvoﬁit seznam poplatkÛ a nárÛstu
nákladÛ vznikl˘ch v dÛsledku
byrokratick˘ch opatﬁení.

5. Zprostﬁedkovat profesní a dal‰í
poji‰tûní pro privátní praxe.

1. Spolupracovat s âeskou kooperativou
a.s. dle dohod o skupinovém profesním
poji‰tûní ãlenÛ âSK.

6. Podílet se na zaji‰Èování právního
rámce k problematice ukonãování
a pﬁedávání zubních praxí.
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Cíle do roku 2001

Úkoly v roce 2000

1. Docílit odborn˘ch kvalit praktick˘ch
zubních lékaﬁÛ i specialistÛ srovnateln˘ch s vyspûl˘mi státy a umoÏnit voln˘
pohyb zubních lékaﬁÛ v rámci EU.

1. Soustavnû sledovat trendy vzdûlávání
v EU.

1. Pokraãovat v publikování informací
o organizaci vzdûlávání v jednotliv˘ch
zemích EU.

2. Úãastnit se aktivnû práce v pﬁíslu‰n˘ch
komisích ERO, eventuálnû EU.

1. Vypracovat pﬁehled komisí zab˘vajících se vzdûláváním v EU, FDI,
ERO a vypracovat strategii aktivní
spolupráce.

3. Prosadit zásady vzdûlávání kompatibilní s EU do legislativy.

1. Spolupracovat s MZ âR na pﬁípravû
zákona o vzdûlávání zdravotnick˘ch
pracovníkÛ.

4. Aktivnû spolupracovat se zahraniãními
komorami a organizacemi v oblasti
dal‰ího vzdûlávání zubních lékaﬁÛ.

1. Pﬁipravit spoleãné akce se SKZL,
s Francouzi.

1. Vyvíjet tlak na zmûnu profilu absolventa lékaﬁsk˘ch fakult. Zamûﬁit se
na pﬁípravu k v˘konu svobodného
povolání po stránce odborné, etické
a samostatného vedení praxe.

1. Uspoﬁádat Stomatologick˘ den.
2. Uspoﬁádat mezinárodní workshop
o vzdûlávání zubních lékaﬁÛ v EU.

2. Usilovat o radikální zmûnu technického
a materiálního vybavení stomatologick˘ch klinik a zlep‰ení podmínek pro
získávání odborníkÛ pro v˘uku.

1. Ve spolupráci s Asociací uãitelÛ stomatologie novelizovat ‰etﬁení o technick˘ch, materiálních a personálních
podmínkách v˘uky a obnovit jednání
s M·MT a MZ âR.

3. Sledovat a srovnávat kaÏdoroãnû
úroveÀ absolventÛ V·. UveﬁejÀovat
srovnávací tabulky.

1. Zpracovat a publikovat v˘sledky za
uplynulá období.

1. Rozvinout systém kontinuálního
vzdûlávání dle ﬁádu Osvûdãování
odbornosti:
– zavedení kreditního systému pro
ortodoncii.

1. Pﬁipravit zavedení kreditního systému
v ortodoncii od r. 2001.
2. Publikovat kritéria hodnocení a kontroly kvality vzdûlávacích akcí
a zveﬁejÀovat jejich v˘sledky.

2. Roz‰íﬁit ãinnost vzdûlávacího stﬁediska
o vlastní praktické pracovi‰tû a vytvoﬁit
síÈ smluvních pracovi‰È a externích
spolupracovníkÛ;
– zvy‰ovat kvalitu zubních
lékaﬁÛ-uãitelÛ,
– zvy‰ovat poãty kurzÛ a zkvalitÀovat
jejich úroveÀ,
– podporovat získávání prostﬁedkÛ
z grantÛ MZ âR, pﬁípadnû jin˘ch
organizací.

1. Vytvoﬁit dal‰í regionální vzdûlávací
stﬁedisko âSK.
2. Uzavﬁít smlouvy s univerzitami
a lékaﬁsk˘mi fakultami roz‰iﬁující
moÏnosti teoretické i praktické v˘uky
zubních lékaﬁÛ.
3. Uspoﬁádat setkání s lékaﬁi-uãiteli.
4. Zpﬁesnit podmínky ãinnosti odborn˘ch
konzultantÛ.

2. Zmûnit pregraduální pﬁípravu zubních
lékaﬁÛ v duchu zásad EU a zmûnit její
zamûﬁení na pﬁípravu zubních lékaﬁÛ
vykonávajících samostatnû své
povolání.

3. Rozvíjet nezávisl˘ systém kontinuálního vzdûlávání zubních lékaﬁÛ
a zajistit jeho uznání v âR
i v zahraniãí.
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Úkoly v roce 2000

4. Prosadit systém specializací kompatibilní se státy EU.

1. V pﬁechodném období prosadit takové
podmínky pﬁípravy v ortodoncii, které
by umoÏÀovaly atestovat 10 – 12 specialistÛm roãnû.

1. Jednat o podmínkách pﬁípravy s âOP
a MZ âR.

5. Podpora odborn˘ch spoleãností, klinik
a dal‰ích v˘ukov˘ch pracovi‰È.

1. Systematicky spolupracovat s odborn˘mi spoleãnostmi a lékaﬁsk˘mi fakultami v oblastech:
– transformace odborn˘ch spoleãností
– dÛm zubních lékaﬁÛ
– Stomatologick˘ den
– finanãní podpora
– vytvoﬁení pﬁirozen˘ch center dal‰ího
vzdûlávání na jednotliv˘ch fakultách.

1. Uspoﬁádat Stomatologick˘ den, podpoﬁit zmûny curricula stomatologického smûru.
2. Podporovat samostatné odborné
spoleãnosti pﬁi získávání finanãních
dotací MZ âR a grantÛ.
3. Najít dal‰í zdroje k nav˘‰ení fondu
pro podporu klinik a vypracovat
systém grantÛ pro jeho vyuÏívání
(pﬁedev‰ím pro podporu mlad˘ch
odborníkÛ).

6. Etická v˘chova.

1. V‰tûpovat etiku povolání v pregraduální pﬁípravû a rozvíjet zásady etiky
v˘konu povolání v rámci kontinuálního
vzdûlávání.

1. Zaﬁadit v˘uku etiky povolání zejména
v pﬁípravû k získání odbornosti PZL.

7. Zvy‰ovat úroveÀ znalostí pro profesionální vedení praxe (v˘uka managementu praxe).

1. Zajistit v˘uku managementu praxe
v pregraduální pﬁípravû i v rámci kontinuálního vzdûlávání zubních lékaﬁÛ.

1. Jednat s jednotliv˘mi fakultami
o spolupráci s âSK pﬁi v˘uce managementu praxe, stanovit zodpovûdné
ãleny âSK pro jednotlivé fakulty.
2. Stanovit jednotn˘ sylabus v˘uky
managementu na jednotliv˘ch fakultách
a pﬁi pﬁípravû absolventÛ.

8. Vytvoﬁit a rozvíjet systém vedoucí
lékaﬁe ke svûdomitému v˘konu
povolání dle zásad lékaﬁské etiky
a postupu lege artis.

1. Vytvoﬁit informaãní systém umoÏÀující
sledování odborného a etického curricula zubního lékaﬁe s vazbou na eventuální pochybení projednávaná orgány
âSK.

1. Dokonãit systém evidence stíÏností
a rozhodnutí ãestn˘ch rad u ãlenÛ âSK
a zajistit kaÏdoroãní zveﬁejnûní.
2. Zpﬁesnit evidenci úãasti ãlenÛ âSK
v systému kontinuálního vzdûlávání.

2. Analyzovat kaÏdoroãnû odborná
a etická pochybení projednávaná
v orgánech âSK a zpûtnû vyvozovat
závûry pro zmûny v dal‰ím vzdûlávání.

1. Provést anal˘zu za rok 1999, pﬁedloÏit
v˘sledky pﬁedstavenstvu a snûmu âSK.
2. Po anal˘ze pﬁedstavenstvo navrhne
snûmu nápravná opatﬁení.

3. Posilovat postavení rady odborníkÛ
jako vnitﬁní odborné oponentury.

1. Pﬁipravit 1x roãnû program pro spoleãné
jednání pﬁedstavenstva a rady odborníkÛ
pro skloubení odborn˘ch názorÛ a strategie jejich prosazení a realizace.

4. Vytvoﬁit fungující síÈ znalcÛ âSK a odborn˘ch poradcÛ OSK vyjadﬁujících se
k odborn˘m problémÛm ve stomatologii.

1. Vypracovat zásady poskytování
znaleck˘ch posudkÛ veﬁejnosti.

9. Trvale ovlivÀovat profesionalitu kompletního t˘mu, tj. zubních instrumentáﬁek, zubních technikÛ a dentálních
hygienistek.

1. Zab˘vat se problematikou absolventÛ
‰kol pro dentální hygienistky.
2. Zubní technici – vypracovat
a prosazovat ve‰keré moÏnosti podporující zpÛsobilost zubního lékaﬁe
k provozu zubní laboratoﬁe a odbornému dohledu nad zhotovením stomatologick˘ch v˘robkÛ.
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STRATEGIE âSK
PREVENCE
Dlouhodobé cíle

Cíle do roku 2001

Úkoly v roce 2000

1. Dosáhnout v‰eobecného povûdomí
spoleãnosti o v˘znamu prevence pro
zachování ústního zdraví.

1. Ve spolupráci s profesionály pro public
relations vytvoﬁit úãinnou kampaÀ
na podporu ústního zdraví (marketing
ústního zdraví). Zamûﬁit se na tyto
cílové skupiny: dûti, produktivní
generace, star‰í generace, rodina.
Spolupracovat s politiky, státními
úﬁedníky, novináﬁi a v‰emi, kdo
mohou úãinnû napomoci k pozitivnímu
ovlivnûní spoleãnosti.

1. Vyhlásit rok 2000 Rokem prevence
zubního (ústního) zdraví. Zamûﬁit se
na dûti a seniory s cílem dosáhnout
pravideln˘ch náv‰tûv u dûtí 2x roãnû,
u seniorÛ minimálnû 1x roãnû. Pﬁipravit
vlastní akce, vyzvat k pﬁihlá‰ení ostatní
organizace a koordinovat jejich akce
s podobn˘m zamûﬁením.

2. Udûlovat kaÏdoroãnû PeãeÈ âSK
a seznamovat veﬁejnost s kvalitními
prostﬁedky, jejichÏ pouÏívání vede
k omezení v˘skytu kazÛ a parodontopatií a k zachování ústního zdraví.

1. Svolat jednání drÏitelÛ Peãetû âSK za
úãelem dohody posílení její prestiÏe.

2. Dosáhnout aktivní spoluúãasti
jednotlivcÛ na péãi o ústní zdraví.

3. Vytváﬁet organizaci a financování
stomatologické péãe podporující preventivní systém.

1. Docílit zmûny pﬁístupu zubních lékaﬁÛ
k prevenci tak, aby pﬁímo v ordinacích
zubních lékaﬁÛ docházelo k individuálnímu pouãení a nácviku správné ústní
hygieny.
2. Dosáhnout pravideln˘ch náv‰tûv
u zubního lékaﬁe. U dûtí a ohroÏen˘ch
skupin 2x roãnû, u ostatních minimálnû
1x roãnû.

1. ¤e‰it v souvislosti s akcí
Rok prevence zubního zdraví 2000.

1. Spolupracovat pﬁi vytváﬁení systému
bonifikací motivujících poji‰tûnce
k pravideln˘m náv‰tûvám a správné
péãi o chrup.

1. Pﬁipravit návrh âSK v rámci novelizace zákona ã. 48/97.

2. Docílit zmûny ve financování stomatologické péãe z veﬁejn˘ch zdrojÛ ve
prospûch prevence a preventivních
v˘konÛ oproti kurativním.

1. Zmapovat moÏné zdroje pro financování prevence.

3. Navrhnout a prosadit efektivní systém
péãe o chrup dûtí a mladé generace.

1. Do konce roku zpracovat projekt
systematické péãe o chrup pﬁed‰kolních
a ‰kolních dûtí.
2. V rámci novely zákona ã. 48/97
navrhnout vyuÏití informaãního
centra veﬁejného zdravotního poji‰tûní
pro získávání informací o úãasti dûtí na
preventivních prohlídkách.

7

STRATEGIE âSK
PRESTIÎ
Dlouhodobé cíle

Cíle do roku 2001

Úkoly v roce 2000

1. Dosáhnout vysoké prestiÏe povolání
zubního lékaﬁe a âSK ve spoleãnosti.

1. Vytváﬁet ve veﬁejnosti pozitivní image
âSK
– soustavnou podporou preventivní
péãe,
– poskytováním nezávisl˘ch, vysoce
odborn˘ch stanovisek veﬁejnosti,
– vytvoﬁením informaãního centra pro
veﬁejnost.

1. Ve spolupráci s profesionály vypracovat projekt Rok prevence zubního
zdraví 2000.
2. Vytvoﬁit návrh informaãního centra
pro veﬁejnost.

2. Poﬁádat pravidelné tiskové konference.
3. Vytvoﬁit efektivní systém vyﬁizování
stíÏností pacientÛ.

2. Dosáhnout vysoké prestiÏe âeské
stomatologické komory u sv˘ch ãlenÛ.

1. Novelizovat disciplinární a revizní ﬁád
âSK.
2. Analyzovat zákon o svobodû informací,
vytvoﬁit systém podávání informací
o vyﬁízení stíÏností prostﬁednictvím
informaãního centra.

1. Podílet se kaÏdoroãnû na poﬁádání
v˘stavy Pragodent.
2. Poﬁádat mezinárodní kongresy âSK
s vyvrcholením v roce 2001.

1. Pﬁipravit kongres v roce 2000.
2. Zaãít pﬁípravu kongresu v roce 2001.
3. Zajistit organizaci zasedání ERO-FDI
v roce 2000 v Praze.
4. Zajistit organizaci 25. kongresu
Evropské protetické asociace.

3. Zvy‰ovat profesionalitu aparátu
Kanceláﬁe âSK i ãlenÛ orgánÛ âSK.

1. Zpracovat koncepci vzdûlávání
managementu.
2. Vydat roãenku âSK 1999/2000.

4. Zajistit vãasnou, srozumitelnou informovanost o aktivitách ãlenÛ âSK.
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