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předsedovi České rady
Česko – ruské společnosti
váženému Tomáši Lukavskému
Kopie: předsedkyni
České národní rady
vážené Ludmile Muchině
Obracím se k Vám, vážení mecenáši, jménem dětí českého původu a vůbec dětí z města
Žitomyr a z Žitomyrské oblasti.
V hluboké úctě Vám děkuji jménem dětí a jejich rodičů za neocenitelnou pomoc, kterou
poskytujete již více než 25 let (od roku 1991) při ozdravování dětí žijících v oblastech
postižených havárií Černobylské atomové elektrárny.
V roce 2016 uplynulo 30 let od výbuchu v Černobylské atomové elektrárně, ale hluboký
a těžký příkrov patologie, který tato tragédie vyhloubila, bohužel nezmizí ještě dlouhé
a dlouhé roky.
Statistická data neúprosně prokazují, že rostou vrozená onemocnění, u dětí zejména
onkologická, endokrinologická, neurologická a onemocnění trávicího traktu.
Ukrajinský parlament (vzhledem ke složité situaci a finančním problémům) přijal
rozhodnutí o ukončení finanční podpory programům směřujícím k ozdravení dětí postižených
havárií Černobylské atomové elektrárny. A tak tato kategorie dětí zůstala zcela bez možností
ozdravení, navzdory tomu, že roste výskyt vrozených a chronických onemocnění.
Vážení mecenáši,
za 25 let Vaší nezištné pomoci při ozdravování dětí bylo v České republice ozdraveno
více než 1,5 tisíce dětí, které jsou v dispenzární péči.
• Po ozdravném pobytu u Vás v České republice monitorujeme v naší dětské nemocnici
změny zdravotního stavu frekventantů, a to jak z hlediska klinicko-laboratorních
parametrů, tak z hlediska fyzického, psychického a imunologického statusu dětí.
• Výsledky tohoto monitoringu hovoří o zlepšení především psychicko-emocionálního
statusu, o posunu imunologických ukazatelů k normě a o snížení komplikací
u chronických onemocnění.
• Po návratu z ozdravného pobytu v České republice dětem „narůstají křídla“ – mají chuť
do učení, pomáhat druhým, jsou komunikativnější, snaží se dodržovat zásady zdravého
stavování a zdravého životního stylu – a učí tomu i své rodiče!
• A to všechno díky Vám, Vašemu porozumění, lidskosti a díky vysoké kultuře České
republiky a mimořádně léčebnému horskému klimatu u Vás.
Vážený pane Lukavský,
Vedení dětské městské nemocnice jménem celé žitomyrské veřejnosti, jménem dětí
a jejich rodičů Vám upřímně děkuje za Vaši neocenitelnou a nezištnou pomoc při ozdravování
dětí a obrací se k České republice, k Ministerstvu zdravotnictví České republiky a k Vám se
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žádostí pokračovat v programu ozdravování dětí z města Žitomyr a z Žitomyrské oblasti v
horských oblastech České republiky.
S přáním všeho dobrého, v úctě a s hlubokou vděčností
Hlavní lékař dětské městské nemocnice v Žitomyru
Otisk kulatého úředního razítka se státním znakem

Vladimír Bašek v.r.

překlad z ruštiny
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ZÁBĚRY Z POBYTU – z rehabilitací
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