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Bezprostřední ohrožení stomatologické péče v Chrastavě
Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás jménem města Chrastava ve věci ohrožení stomatologické péče ve
městě Chrastava. Samotné město Chrastava má 6 tisíc obyvatel, spolu s obyvateli okolních
obcí čítá spádová oblast cca 9 tisíc obyvatel.
Dne 15. července 2011 uzavírá svoji dlouholetou praxi (ve zdravotním středisku) zubní
lékařka paní MUDr. Jana Vlková. Přes dlouhodobé úsilí se jí nepodařilo získat za sebe
nástupce. To tedy znamená, že počet zubních lékařů v Chrastavě klesne ze tří na dva a
několik tisíc lidí bude bez svého zubního lékaře. Vzhledem k vytíženosti zubních lékařů
obecně mají pouze velmi malou šanci, že je přijme do stavu některý mimochrastavský zubní
lékař (dle mých informací ani jedna ze zbývajících dvou chrastavských zubních lékařek pro
vytíženost nemohou).
Vážený pane řediteli, považuji situaci, kdy je ohroženo zachování stomatologické péče pro
1/3, tj. cca 3 tisíce obyvatel Chrastavy a jejího bezprostředního okolí, nejen za alarmující, ale
dokonce za stav, který ohrožuje ústavní právo na ochranu zdraví tak, jak je definováno v čl.
31 Listiny základních práv a svobod. Situace je o to více alarmující, že druhá ze zubních
lékařek, pracující na středisku, ukončí svoji praxi v říjnu příštího roku.
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s naléhavou žádostí o vyřešení této situace a
v případě, že ani Vy nedokážete zajistit nového zubního lékaře pro Chrastavu, si Vás dovoluji
požádat o garantování toho, aby všichni „sirotci“ získali svého nového zubního lékaře alespoň
v okolí Chrastavy a nezůstali bez stomatologické péče. Zároveň si Vás dovoluji požádat o
průběžné informování v dané věci.
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Tento dopis dávám na vědomí i dalším orgánům a složkám. Pokud nám někdo z nich
dokáže za této situace pomoci, budeme vděčni.
S pozdravem

Ing. Michael C a n o v
starosta města

Na vědomí:
VZP pobočka Liberec Vzdušná 1360/6, P.O.BOX 221
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, do rukou ministra doc. MUDr. Leoše Hegra, CsC
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Liberecký kraj, do rukou člena rady kraje pro resort zdravotnictví MUDr. Pavla Nováka, U
Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Česká stomatologická komora Slavojova 22, 128 00 Praha 2
MUDr. Jana Vlková, Zdravotní středisko, Polní 175, Chrastava 463 31
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