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Bezprostřední ohrožení stomatologické péče v Chrastavě - 2 
 

Vážený pane řediteli, 

 

     na základě e-mailového vyjádření ředitele Vaší krajské pobočky Ing. Benedikta na náš 

dopis č.j. VED/1115/2011-3714/2011/  ze dne 12.  5. 2011  

(viz http://www.chrastava.com/starosta/benedikt.pdf) se na Vás obracíme ještě s následujícím 

doplněním. 

 

     Ředitel liberecké pobočky VZP nám zaslal údaje o několika „volných“ doktorech 

v Liberci. Město Chrastava tyto informace ověřovalo přímo u dotyčných zubních lékařů. Dle 

našich zjištění sice někteří z nich již dříve převzali několik pacientů od MUDr. Jany Vlkové, 

nicméně i oni již mají dle svých vyjádření stop stav (jedinou výjimku tvořil MUDr. Ahmed 

Ghaleb Fuad Abu Baker, ten se však vyjádřil,  že u něj pacienti jsou povinni si platit vše). 

Neutěšený stav – kdy akutně hrozí, že část občanů města Chrastavy zůstane bez zajištěné 

stomatologické péče - tak zůstává. Zdůrazňujeme navíc, že ředitel liberecké pobočky VZP ve 

své odpovědi vůbec nereagoval na skutečnost, že na podzim 2012 odchází do důchodu i druhá 

chrastavská zubní lékařka. 

 

     Z e-mailu ředitele liberecké krajské pobočky VZP (citace: „…stejně jako se s časem mění 

řada věcí, že se stomatologická péče soustřeďuje do větších center…“ ) plyne, že akutně 

hrozící nedostatek zubních lékařů v Chrastavě není ze strany VZP nešťastnou mimořádnou 

událostí, ale cíleným stavem. Tento v dopise deklarovaný postoj VZP (stomatologové pryč 

z menších měst) je pro město Chrastava a nepochybuji, že i pro další menší města, zcela 

nepřijatelný ba dokonce skandální. Takováto koncepce VZP nebyla nikdy s městem 

Chrastava probírána a konzultována. Argumentace o 10 km (centrum-centrum) je zavádějící, 

neboť liberečtí zubní lékaři nejsou pochopitelně zkumulováni v centru. Naopak jsou často 

v okrajových sídlištích a pro potencionální pacienty - občany Chrastavy - se jedná o dopravu 

do Liberce a další v Liberci. Zároveň musím zdůraznit, že dosud, kam až sahá paměť 

chrastavských pamětníků, nebyli nikdy v šestitisícové Chrastavě (s devítitisícovou spádovou 

oblastí) méně než tři zubní lékaři. A to ani v dobách před rokem 1989. To, že akutně hrozí 
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v druhé polovině roku 2011, že bude zabezpečena v Chrastavě lékařská péče kvantitativně 

hůře než před listopadem 1989, to je mimořádně špatné až katastrofální vysvědčení VZP. 

Argumentace pana ředitele krajské pobočky (citace: „…již neuvažujeme o rozšíření těchto 

služeb…“) je zcela zavádějící, neboť my neusilujeme o rozšíření, ale o prosté zachování 

služeb. A to, že ředitel liberecké pobočky VZP dává ostentativně najevo, že občané menších 

měst nemají právo na zabezpečení základní stomatologické péče ve svém městě, považujeme 

za pohrdání občany menších měst, za jejich zařazení jako občanů druhé kategorie. 

 

     Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o nápravu Vaším krajským ředitelem 

deklarovaného a chtěného stavu (citace: „…stejně jako se s časem mění řada věcí, že se 

stomatologická péče soustřeďuje do větších center…“) a naopak o zajištění zachování 

dosavadního stavu tří zubních lékařů v Chrastavě. Za město Chrastava pak můžeme 

deklarovat, že my jsme jako město pochopitelně připraveni napomoci po své linii (tzn. v 

případě potřeby zajistit bydlení).   

 

    S pozdravem  

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Michael C a n o v 

                                                                                                             starosta města  

 

 

 

P.S.: Ředitel krajské pobočky nás ve svém vyjádření obvinil, že se o našem původním 

vyjádření dozvěděl z médií, že ho dosud pobočka VZP neobdržela. Je to samozřejmě nesmysl, 

liberecká pobočka VZP (jak lze snadno dokázat) ho obdržela (datovou schránkou) podstatně 

dříve, než bylo k dispozici na našich webových stránkách, odkud ho převzala i média.     

 

 

 

Původní vyjádření města Chrastava: 

 http://www.chrastava.com/starosta/chrastava_stomatolog.pdf 

Odpověď ředitele pobočky VZP v Liberci Ing. Benedikta: 

http://www.chrastava.com/starosta/benedikt.pdf   

 

 

 

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 

  


		2011-05-13T12:09:58+0200
	Ing. Michael Canov




