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OSOBNÍ ZPRÁVY
PERSONAL NEWS

Blahopřání k 90. narozeninám PhMr. Jaroslava Švece
Congratulations to Jaroslav Švec, MPharm on his 90th anniversary
Na začátku dubna oslavil neuvěřitelné 90. narozeniny PhMr. Jaroslav Švec. Mezi mladšími kolegy
bohužel není toto jméno již příliš
známo, proto bych chtěl připomenout alespoň stručně tohoto vzácného člověka, významného pracovníka v oblasti DDD. PhMr. Švec
se narodil v r. 1922 v Plzni. Po studiích začal pracovat v lékárně. Po
jejich znárodnění přešel 1. září 1950 do Státního zdravotního ústavu v Praze - pobočka Plzeň a hned se stal zodpovědným za laboratorní provádění akce „Pohlavní nákazy“
(PN). Po vzniku hygienické služby se stal od ledna 1952
pracovníkem KHES Západočeského kraje. Zde od r. 1953
pracoval jako vedoucí III. odboru (později oddělení DDD)
až do r. 1986, v r. 1988 odešel z KHS a načas se ještě vrátil
na OHS Klatovy v období 1993–1997. Jeho pracovní náplň, podobně jako názvy pracovišť hygienické služby doznaly během let řady změn. Co ale zůstalo celou dobu stejné, byl výjimečný zájem o problematiku dezinfekce a sterilizace, o řešení aktuálních problémů i potřeb jednotlivých
zdravotnických pracovišť. Pomáhal mj. řešit problémy vznikajícího dialyzačního oddělení, řešil ve spolupráci se stomatology rychlou dezinfekci a sterilizaci jejich instrumentária. Vytvořil optimální adjustaci jedů pro využití v deratizaci. Pro potřeby armády, později i civilního sektoru
vytvořil a postupně zdokonaloval dodnes používané bioindikátory, které v nelehkých podmínkách vyráběl se svým
kolektivem na vlastním pracovišti. Je třeba určitě vzpomenout mj. i vytvoření otiskové metody za využití urikultů,
kapkových metod pro určení koncentrací vybraných dezinfekčních prostředků přímo v terénu. Prosazoval širší využití formaldehydu při dezinfekci a sterilizaci. Už jen těžko
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si lze dnes představit jeho kontroly všech zdravotnických
a lékárenských zařízení v jednotlivých okresech bývalého
Západočeského kraje spojené s tisícovkami mikrobiologických vyšetření. V hlavě mi utkvělo dnes nepředstavitelné
epidemiologické šetření protrahované epidemie salmonelóz na jedné plzeňské klinice, při kterém kultivačně ověřoval přežívání salmonel na kůži mého budoucího šéfa – profesora Farníka (mimochodem – letos si připomeneme
20. výročí jeho úmrtí).
PhMr. Jaroslav Švec byl vždy náročným vedoucím, ale
na druhé straně člověkem přátelským, ochotným pomoci.
Kromě práce si dokonale užíval i života, dokázal ocenit
kvalitní jídlo i dobré víno. Jsem rád, že může v přiměřené
fyzické síle (nepochybně i vlivem atletiky provozované
v mládí na vrcholové úrovni) i duševní svěžesti (paměť mu
lze jen závidět!) slavit nejen s rodinou, ale i s mnoha dřívějšími spolupracovníky, kamarády, sousedy toto nádherné jubileum. A není jistě náhodou, že letní měsíce bude
i letos nepochybně trávit na Zuklíně nedaleko rodiště profesora Rašky.
Doc. MUDr. Petr Pazdiora,CSc.
PhMr. Švec spolupracoval s celou řadou pracovníků
z ÚEM, resp. později z Institutu hygieny a epidemiologie.
Např. s dr. Ticháčkem a dr. Měrkou poprvé u nás vyzkoušeli
využití kyseliny peroctové k dezinfekci a sterilizaci a zasloužili se o zavedení její výroby pod označením Persteril.
Celý svůj život velmi pracovitý, odborně zdatný, svědomitý a spolehlivý. My, co jsme měli možnost alespoň v určitý
čas a na určitém problému s ním spolupracovat, jsme ho
obdivovali a jsme mu za to velmi vděční. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti do dalšího života.
Za všechny bývalé spolupracovníky z CEM
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

