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Editoriál

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé. 

49. celostátní sjezd biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP začíná v Jihlavě, ve městě, kde prožil svá studijní 
léta a své první hodiny hudebního vzdělávání velký skladatel přelomu 19. a 20. století Gustav Mahler (1860), rodák 
z vesnice Kaliště u Humpolce. Ve stejném městě, v němž byl v srpnu r. 1825 jmenován čestným občanem města 
Jihlavy Johann N. Adolf Viktorin, jeden z Mahlerových prvních učitelů hudby. 

Tyto řádky však nejsou jen o Gustavu Mahlerovi, jakkoliv si vážíme jeho hudby, jeho funkce dlouholetého ředite-
le Metropolitní opery v New Yorku a také jeho vřelého vztahu k české hudbě, ale především o setkání zdravotních 
laborantů. Jsou o lidech, kteří tuto profesi vykonávají od r. 1949, kdy ve školním roce 1948/1949 započala výuku 
první střední odborná škola pro laboranty v této zemi. O lidech, kteří v prosinci 1962 založili komisi biochemických 
laborantů v Praze a již v r. 1964 zorganizovali první celostátní konferenci biochemických laborantů v Jilemnici. 
Konáním letošního BIOLABu pokračujeme v dlouholeté a výjimečné tradici, založené lidmi, zaujatými svou profesí 
jako posláním, lidí, kteří se dokázali nadchnout pro službu zdraví a bez očekávání peněžní odměny vykonali čin-
nost nad rámec svých pracovních povinností. Bývá zvykem, že při příležitosti konání sjezdu jsou někteří členové 
ČSKB z řad laborantů jmenováni čestnými členy. V poměrech a situaci současnosti se zdá, že toto ocenění by si 
zasloužili všichni zdravotní laboranti, kteří pracují v klinických laboratořích. A proto ocenění ponecháváme na příští 
kongres, na 50. BIOLAB 2020 a čekáme, milé kolegyně a kolegové, na vaše návrhy a také na nadějnější, opti-
mističtější časy. Pošlete nám vaše návrhy na jmenování čestným členem ČSKB někoho z vašich kolegyň, kolegů, 
někoho, kdo vás zaujal svou pracovitostí, pílí a pravdivostí. Již dopředu děkujeme a věřte, že návrhy budeme 
pečlivě diskutovat a s potěšením a s úctou vybereme laureáta z řad biochemických laborantů.

Vážení hosté, přijeli jste na sjezd, který jsme pro vás připravili společně s kolegy z laboratoře Nemocnice 
Jihlava, paní primářkou H. Skačáni a paní vrchní laborantkou M. Francálkovou. Všichni oslovení přednášející při-
jali žádost o přednášku a velmi aktivně přistoupili k přípravám. Přejeme si a věříme, že budete spokojeni nejen 
s odborným programem, ale také se společenským doprovodným programem, kdy se se svojí dovedností poch-
lubí například žáci základní umělecké školy. 

V době, kdy se chystá velký zlom v činnosti klinických laboratoří, v dobách nastupujícího elektronického zdra-
votnictví, nekompromisního nástupu personalizované medicíny, big dat a dalších obrovských, nevyhnutelných 
změn, využijme plně informací z přednášek pro náš profesní rozvoj a za pomoci doprovodného programu a osob-
ních setkání si rozšiřme nejen své poznání, ale v neposlední řadě plnohodnotně využijme těchto setkání k povzne-
sení ducha. 

Využijte čas strávený v Jihlavě ze všech sil. Protože „Člověk od přírody touží po poznání“ (Aristoteles).
Na shledanou v Jihlavě. 
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