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Editorial

Vážené kolegyně a vážení  kolegové, milí přátelé

Ve dnech 16. - 18. května 2020, kdy obvykle vrcholí 
krásy jara, mělo proběhnout jubilejní padesáté setká-
ní laboratorních pracovníků - sjezd BIOLAB. Jak se na 
význam jubilejní události sluší, měl proběhnout v Praze 
na půdě našeho nejslavnějšího vysokého učení, Karlo-
vě univerzitě. Program byl pečlivě přichystán, registra-
ce a ubytování řádně proběhly. V tomto čísle časopisu 
České společnosti klinické biochemie je program, jeho 
odborné bloky i s jejich vedoucími a ostatními předná-
šejícími autory zveřejněn, abstrakta přednášek a pos-
terů vytištěna a pro vás připravena k přečtení a prostu-
dování.

Bohužel, zásah vyšší moci, světová pandemie 
Covid-19 získala podobu tsunami a tvrdě zasáhla 
vše, co jí stálo v cestě. Ani náš padesátý BIOLAB není 
výjimkou.  

Zdraví a pohoda zdravotníků je prioritní nejen pro ně 
samotné, ale pro celou společnost. Dny pandemie jsou 
toho nezvratným důkazem. Tato skutečnost donutila 
organizátory učinit těžké, ale nezbytné rozhodnutí, a to 
odložit BIOLAB 2020 a posunout dobu jeho konání 
o jeden rok na nový termín 16. – 18. května 2021.

Tento nový termín jsme zajistili tak, aby nám umož-
nil realizovat přesun konání kongresu s celým jeho pro-
gramem i se všemi stávajícími rezervacemi prostorů 

a míst. Registrace účastníků, přijaté přednášky, poste-
ry a abstrakta zůstávají v platnosti. Pokud by vám nový 
termín nevyhovoval nebo nemohl být akceptován a vy 
se nemohli sjezdu v tomto novém termínu zúčastnit, 
kontaktujte prosím pracovníky na adrese biolab2020@
cbttravel.cz. Aktuality a informace o dalším vývoji 
událostí a podmínek budete moci nadále sledovat na 
webových stránkách BIOLAB2020.

Věříme, že se setkáme 16. května 2021 na zahájení 
sjezdu BIOLAB ve slavnostní historické aule Karolina 
a následně ve fakultních prostorách 2. LF UK ve zdra-
ví a v klidné situaci, kdy již budeme na dnešní nároč-
né dny pouze vzpomínat. A taky budeme moci aspoň 
v kuloárech diskutovat o ponaučeních z prožité pan-
demie, o obětavosti lidí i o změnách, které je zapotřebí 
vykonat a urychlit pro příští období naší práce. Je jich 
hodně. Enormní zátěž nás značně vyčerpala, ale sou-
časně nám dala možnost přesvědčit se vlastní zkuše-
ností, jak významná a pro společnost nezbytná je prá-
ce v klinických laboratořích. Nemáme se za co stydět, 
právě naopak. Věříme, že i padesátý sjezd BIOLAB 
2021 bude světlou událostí našich životů.
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