OSOBNÍ ZPRÁVY
PERSONAL NEWS

K významnému životnímu výročí MUDr. Jaroslava Helcla, DrSc.
Towards the anniversary of Jaroslav Helcl, MD, DSc
MUDr. Jaroslav Helcl, DrSc.
oslaví 5. července 2010
své 80. narozeniny.
Narodil se v Praze, po absolutoriu reálného gymnázia v roce 1950
zahájil studia na lékařské fakultě.
Po třetím ročníku přešel na lékařskou fakultu hygienickou. Po
promoci v roce 1956 pracoval na
Krajské hygienicko-epidemiologické stanici v Pardubicích, na oddělení epidemiologickém, které v letech 1958–1960 vedl.
1. 4. 1960 začal pracovat v Ústavu epidemiologie
a mikrobiologie (ÚEM), který se stal součástí Institutu
hygieny a epidemiologie od 1. 1. 1971 pod názvem Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM). V letech
1978–1991 toto centrum vedl, zároveň byl vedoucím
skupiny pro výzkum virových hepatitid. Věnoval se oboru epidemiologie, úzce spolupracoval s mikrobiology, jejichž laboratorní práci ctil. CEM pod jeho vedením vydalo stovky příloh k AHEM, laboratorních standardizací,
zpráv NRL, řadu sérologických přehledů, rozborů alimentárních, nozokomiálních, respiračních a dalších infekcí a také nespočet publikací, vypovídajících o aktivitě
Centra. Významnou část jeho práce představovaly práce
anonymní – např. vypracovávání podkladů pro legislativní účely – metodické pokyny, návody i rozhodnutí
MZ ČR.
Sám se nejvíce věnoval problematice chřipky, spalniček, postupně se zaměřil především na epidemiologii virových hepatitid. V prosinci 1990 obhájil MUDr. Helcl
doktorskou disertační práci „Význam jednotlivých typů
virových hepatitid a různých způsobů jejich přenosu
v ČSR“. Má nepopíratelné zásluhy na vypracování úspěšné koncepce očkování proti virové hepatitidě B.

MUDr. Helcl pracoval také jako expert Světové zdravotnické organizace, byl předsedou řady odborných komisí, poradních sborů a oponentských rad u nás i v zahraničí, zástupcem hlavního odborníka MZ ČR pro obor
epidemiologie, členem výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně, soudním
znalcem v oboru epidemiologie, řešitelem významných
grantových úkolů, členem redakční rady významného
českého odborného časopisu Praktický Lékař. Věnoval se
pedagogické a přednáškové činnosti nejen pro graduované vysokoškoláky, ale též studenty medicíny a středně
zdravotnické pracovníky hygienické služby.
MUDr. Helcl obdržel za své zásluhy řadu diplomů
a cen, je nositelem několika čestných uznání MZ ČR za
dlouholetou a obětavou činnost v hygienické službě, za
mimořádné pracovní úsilí při zvládnutí epidemie virové
hepatitidy A v roce 1979, za úspěšnou činnost na úseku
očkování proti infekčním nemocem.
Po odchodu ze Státního zdravotního ústavu do penze
v roce 1998 pracoval ještě 5 let u farmaceutické firmy
Pasteur Merieux, později Aventis Pasteur, ještě později
Sanofi Pasteur jako konzultant v oblasti registrace vakcín, inovace SPC (souhrn údajů o přípravku), přípravě
osvětových článků a přednášek.
MUDr. Jaroslav Helcl se těšil a těší všeobecné úctě
díky vysoké odbornosti, serióznosti, toleranci a korektnosti. Právě pro tyto jeho vlastnosti doc. MUDr. Josef
Pečenka, jeho šéf a předchůdce na pozici vedoucího
CEM pronesl, citujeme: „Na charakteru Jardy Helcla by
šla postavit pyramida“.
Hodně zdraví a spokojenosti
za všechny spolupracovníky přejí
Jitka Částková
Čestmír Beneš
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