
Vážený pane starosto, 

  

dnes jsem z médií zjistil, že jste odeslal žádost řediteli VZP ČR MUDr. Pavlu Horákovi ve 

věci zajištění stomatologické péče (viz příloha). Pro Vaši informaci uvádím, že VZP ČR má 

regionálně orientovanou organizační strukturu a příslušná k vyřízení této věci je právě naše 

krajská pobočka. Proto si dovoluji se znalostí místní situace reagovat „na místo“ pana ředitele 

Horáka a ještě dříve, než obdržím Váš dopis na vědomí. 

  

Problematikou zajištění stomatologické péče pro více než 330 tisíc pojištěnců naší zdravotní 

pojišťovny v Libereckém kraji se zabýváme permanentně a přesto, že v poslední době dochází 

k úsporným opatřením na straně výdajů ze zdravotního pojištění a zvažujeme více než kdy 

jindy, zda uzavřeme smluvní vztah s novým zdravotnickým zařízením, je právě obor zubní 

lékařství jedním z mála, kde vítáme každého nového lékaře a bez problémů uzavíráme 

smlouvy. Nyní ovšem již jen tam, kde nás dlouhodobě „tlačí bota“ (Českolipsko, Frýdlantsko, 

horské oblasti Jablonecka a Semilska)  

  

Je ovšem zřejmé, stejně jako se s časem mění řada věcí, že se stomatologická péče 

soustřeďuje do větších center. Proto můžeme říci, že oblast Liberce a blízkého okolí máme 

touto péči pokrytu více než dostatečně a již neuvažujeme o rozšíření těchto služeb. Protože 

Chrastava je vzdálena pouze 10km od Liberce (centrum-centrum) a dopravní spojení je spíše 

nadstandardní, považuji dostatečnou kapacitu zubařů v Liberci za vyhovující i pro obyvatele 

Chrastavy, pokud nemají svého zubního lékaře přímo v Chrastavě. Zubní lékaři (zejména ti, 

kteří otevřeli své ordinace v poslední době) nové pacienty registrují.  

  

Pokud bude jakýkoliv pojištěnec VZP ČR z Chrastavy potřebovat poradit a pomoci se 

zajištěním nového zubního lékaře místo paní MUDr. Vlkové, nechť se obrátí na naše 

klientské pracoviště – přepážková hala územního pracoviště v Liberci (Vzdušná 1360 – tel. 

952231308 ) – a pracovnice pomohou s předáním kontaktů na několik „volných“ zubních 

lékařů v Liberci. Pro vaši informaci Vám takový přehled kontaktů posílám v příloze tohoto 

emailu. 

Věřím, že situace není nijak kritická, a předpokládám že nebude problém pro obyvatele 

Chrastavy si nalézt s naší pomocí svého nového zubního lékaře. 

  

S pozdravem 

Jiří Benedikt – ředitel krajské pobočky 

 

 

Výše zmiňovaný přehled „volných lékařů“ 

 

  


