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Naléhavá prosba o pomoc – chybějící dětský lékař

Vážený pane ministře, vážený pane náměstku, vážený pane řediteli,
obracím se na Vás s naléhavou prosbou o pomoc ve věci odvrácení chybějící dětské lékařky, 
což akutně hrozí od 1. dubna tohoto roku. 

Již před rokem sdělila radnici dlouholetá dětská lékařka MUDr. Ivana Hampejsová, že bude 
končit, ale že shání za sebe náhradu. Město se paní doktorce v tomto pokoušelo pomoci, 
kromě publicity v rámci jeho možností také tím, že slíbilo potencionálnímu novému dětskému 
lékaři byt. Bohužel úspěšná nebyla ani paní doktorka ani Město. Nyní paní doktorka 
Hampejsová oznámila, že k 31. březnu 2018 definitivně končí.  Pro nás tak hrozí katastrofická 
situace, neboť prakticky polovina dětí se ocitne bez dětského lékaře. V celé šestitisícové 
Chrastavě totiž dosud byli dětští lékaři jen dva, nyní zůstane jen jedna paní dětská lékařka a to 
ještě důchodového věku. Navíc naši lékaři mají „rajón“ zahrnující nejen Chrastavu, ale i 
sousední obce, „rajón“ tak čítá celkem cca 9 tisíc občanů. 

Vážený pane ministře, vážený pane náměstku, vážený pane řediteli,
situace je tedy pro Chrastavu, ale i okolní obce více než kritická. Obracím se, proto na Vás, 
s naléhavou prosbou o pomoc. Jsem připraven v případě potřeby udělat vše proto, abych 
prosadil v zastupitelstvu města (třeba i mimořádném) i případnou další podporu kromě 
nájemního bytu (vybavení kanceláře apod.).  

S pozdravem                                                                 
                                                                                               Ing. Michael Canov
                                                                                                          starosta

Odkaz na stránky Města s danou problematikou:
Článek: http://www.chrastava.cz/2018/hampejsova.htm 
Reportáž Tv Chrastava: https://www.youtube.com/watch?v=IPDoldagp3o&feature=youtu.be 
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