
Soudný den fakultní nemocnice se blíží

Opavský a Hlučínský deník, 13.4.2018

Do konce měsíce dubna by ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch měl oznámit
vítěze výběrového řízení na post ředitele Fakultní nemocnice Ostrava.

Ostrava – Kdo bude ovládat největší zdravotnické zařízení v regionu s obratem takřka pět
miliard korun?

Z šesti kandidátů, kteří se podle informací Deníku do konkurzu přihlásili, je hlavním
favoritem dočasně pověřený ředitel Evžen Machytka.

Zda se situace v květnu uklidní, není ale vůbec jasné. Už samotné dočasné jmenování
Evžena Machytky totiž vyvolalo v některých odborných kruzích, ale také třeba ve vedení
Lékařské fakulty Ostravské univerzity, velké pozdvižení a nevoli.

A to hlavně proto, že Evžen Machytka je úzce propojen s kontroverzním lékařem Pavlem
Zončou, který se aktuálně soudí s FNO i Lékařskou univerzitou.

Právě propojení těchto dvou institucí je pro budoucnost nejdůležitější. Podle přednosty
kliniky hematoonkologie FNO a prorektora Lékařské fakulty Ostravské univerzity Romana
Hájka jsou minimálně obavy na místě. „Stačí si shrnout tři události posledních dní, které
se ve FNO udály. Do dočasného vedení je dosazen lékař, který se soudil s Ostravskou
univerzitou.

S ním přichází lékař (Pavel Zonča), který byl z FNO propuštěn ze závažných důvodů. Tento
lékař se soudí jak s OU, tak s FNO a jde o bývalého děkana, který byl odvolán,“ uvedl
Roman Hájek.

Další hlasy z odborných kruhů zpochybňují dokonce i to, zda Evžen Machytka splňuje
podmínky výběrového řízení. Především bod, že adept musí mít minimálně pětileté
zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců. „Vedl jsem úspěšnou soukromou firmu,
včetně dvou amerických start-up firem,“ řekl Evžen Machytka, kterému sebevědomí
rozhodně nechybí.

Pokud v konkurzu uspěje, bude ho v každém případě potřebovat.

Fakultní nemocnice totiž není soukromá firma ani americký start-up. Pracuje v ní 3296
zaměstnanců a jen loni bylo na 1127 lůžkách hospitalizováno téměř 45 tisíc pacientů, v
ambulancích pak bylo ošetřeno 612 tisíc pacientů.


