Mne premiér do rezortu nezasahoval
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Exminister zdravotníctva Rudolf Zajac krúti nad krokmi vlády hlavou
BRATISLAVA - Rezort zdravotníctva potrebuje podľa jeho niekdajšieho šéfa
Rudolfa Zajaca (69) vo svojom vedení manažéra. Marek Krajčí (46) je však
podľa jeho slov za ministra nehodí. "Za mojich čias neexistovalo, aby
Dzurinda zasahoval do zdravotníctva, tak prečo zasahuje Matovič?" pýta sa
neveriacky Zajac v otvorenom rozhovore pre náš denník.
Dlhé týždne Slovensko nežije ničím iným než celoplošným testovaním. Aký
je naňho váš názor?
- Vo chvíli, keď už ani neviem, po akom čase bol zavedený prísnejší
lockdown, je toto testovanie len mrhanie finančnými prostriedkami, ale
hlavne kapacitami zdravotníkov. Keď už však máme za sebou výsledky, treba
ich hodnotiť proporcionálne. Údaj, že sme zachytili cca 1,3 %
infikovaných na celoslovenskej úrovni, totiž nehovorí nikomu nič.
Zachytili sme viac ako 36 000 infikovaných. Napriek tomu chcete povedať,
že plošné testovanie nemalo význam?
- Má to význam vtedy, ak môžeme porovnávať. Z výsledkov celoplošného
testovania sme získali informáciu, že nákaza sa presúva zo severu
Slovenska na juh. Získali sme približný prehľad o ohniskách a práve na
tie by sme sa mali koncentrovať. Viď príklad rómskej osady v okolí
Dunajskej Stredy, ktorú uzavreli a teraz by mali každého jedného
pretestovať PCR testom, aby vedeli oddeliť pozitívnych od negatívnych.
Na hlavu hlavného hygienika sa zosypala vlna kritiky. Ako jeho výkon, ako
niekdajší šéf zdravotníckeho rezortu, hodnotíte vy?
- Objektívne musím povedať, že odjakživa bol problém slovenského
zdravotníctva vo verejnom zdravotníctve. Pána Mikasa nepoznám, za mojich
čias bol hlavným hygienikom niekto iný, bolo to rovnako zlé a musel som
ho odvolať. Ale k veci. Mikas sa podriadil vláde a je z neho cyklista.
Hore sa krčí a dolu šliape. Ale ako cyklista nemá šancu zvládnuť podobnú
pandémiu.
Vyrieši hororovú situáciu na Slovensku očkovanie?
- Očkovanie je riešením a je dôležité naňho koncentrovať sily, ale
pozrite sa, ako to celé funguje. Vakcíny sa vyhadzujú, pretože si nevedia
zabezpečiť skladovanie a náhradníkov za ľudí, ktorí sa na očkovanie
nedostavia. Skúste si vyskúšať systém prihlásenie na NCZI. A opýtajte sa
vašich čitateľov, ktorí už boli očkovaní prvýkrát, či vedia, kedy a ku
komu majú prísť na očkovanie druhýkrát.
Ako hodnotíte v kresle ministra svojho nástupcu Mareka Krajčího?
- Nepoznám ho osobne, zrejme je to dobrý človek. Na druhej strane v
kresle ministra nemá čo robiť.
Poradil by ste jemu alebo rezortu v boji s pandémiou niečo konkrétne?
- Rezort potrebuje manažéra. A na nešťastie pán Krajčí je všetko, len nie
manažér. Každý normálny minister zdravotníctva by mal povedať. "Pán

premiér, keď to chceš robiť po svojom, tak si za to vezmi zodpovednosť."
On však podlieha Matovičovi. Za mojich čias neexistovalo, aby Dzurinda
zasahoval do zdravotníctva, tak prečo zasahuje Matovič? Lebo je múdrejší
ako Krajčí? Ako vôbec môže minister zdravotníctva povedať, že chcel
prísnejší lockdown, no vláda ho prehlasovala. "Prehlasovali ste ma? Tak
si vezmite zodpovednosť a ja si idem písať cirkevné chorály, bodka!" Toto
im mal Krajčí ako vrchný veliteľ povedať. Jakub Kubala,

