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„Kruh se uzavřel“ (V. Nezval)

25. 12. 2015 zemřel ve věku 93 let 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 ve FN Plzeň, 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
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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 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 profesora Farníka.
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, do poslední chvíle sledoval i plzeňský fotbal. Po ztrátě své manželky Soni se o to více
upnul na své nejbližší – děti, vnoučata, pravnoučata. A nejen jeho rodina na něj bude vzpomínat.
Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

