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BIOLAB 2018
M. Bunešová

49. celostátní sjezd biochemických laborantů ČSKB 
ČLS JEP proběhl v Jihlavě, ve městě, kde prožil 
svá studijní léta a své první hodiny hudebního 
vzdělávání velký skladatel přelomu 19. a 20. století 
Gustav Mahler, rodák z vesnice Kaliště u Humpolce 
(1860).
Biolab připravili společně kolektiv pracovníků 
OKBMI nemocnice Jihlava, odborná společnost 
ČSKB a CBT. Kongres proběhl, již tradičně, jako 
multioborové setkání, kde zazněla odborná sdělení 
z oblasti biochemické, mikrobiologické i hematolo-
gické. Bylo zaregistrováno 210 účastníků - zdravot-
ních laborantů, laboratorních asistentů, analytiků 
a lékařů. Konání podpořilo 15 firem.
V průběhu kongresu zaznělo 52 přednášek a v poste-
rové sekci bylo vystaveno 12 prací. Veškerá abstrakta, 
se souhlasem autorů, jsou uveřejněna v časopise 
„Klinická biochemie a metabolismus“, květen/2018 
(BCB 47), ročník 26
Hosté, kteří přijeli na sjezd, měli možnost nejen 
vyslechnout odbornou část, ale byl pro ně připraven 
i velmi pěkný společenský doprovodný program.  

Všichni oslovení přednášející přijali žádost o před-
nášku a velmi aktivně přistoupili k přípravám. Za to 
jim náleží srdečné poděkování. 
V době, kdy se chystá velký zlom v činnosti klinic-
kých laboratoří, v dobách nastupujícího elektro-
nického zdravotnictví, nástupu personalizované 
medicíny a dalších nevyhnutelných změn, jsme 
měli možnost plně využít informací z přednášek pro 
náš profesní rozvoj. Doprovodný program včetně 
osobních setkání nám napomohly v rozjasnění nejen 
našich myslí, ale i srdcí.
Rozloučili jsme se s malebným starobylým měs-
tem Jihlavou, nejstarším horním městem českých 
zemí, kde o nás pečovaly MUDr. Helena Skačáni 
(primářka  OKBMI), Miroslava Francálková (ved. 
laborantka OKBMI) s celým týmem laboratorních 
profesionálů Nemocnice Jihlava.
Štafeta seriálu BIOLAB, který běží již od r. 1964, byla 
předána, a s pokorou jej přijal kolektiv ÚLCHKB 
2. LF UK a FN Motol. 
Těšíme se na setkání  BIOLAB 2020 v Praze a pře-
jme organizátorům a celému přípravnému týmu 
šťastnou ruku.


