Editorial

Nejkrásnìjí, co mùeme proívat,
je tajemno.
To je základní pocit,
který stojí u kolébky
pravého umìní a vìdy.
Komu to není známo, kdo se neumí divit,
neumí asnout, ten je takøíkajíc mrtev a jeho oko je vyhaslé.
Albert Einstein (Jak se dívám na svìt)

I budoucnost medicíny v sobì skrývá tajemná zákoutí døíve netuená. Kdy se
dívám na obsah tohoto èísla, je to jako kdybych si èetla ve Sci-fi povídce. Nai
milí ètenáøi, dovolte mi, abych vás pozvala do neuvìøitelné reality blízké budoucnosti.
l Jak pracují molekuly a buòky, ze kterých se skládá nae srdce a jak vlastnì vypadá patologie myokardu na molekulární úrovni?
l A jak naopak vypadá srdeèní selhání v (makro) evropském mìøítku?
l Mùeme provádìt molekulární diagnostiku i bez pøedchozí detailní znalosti molekulárnì biologických technik?
l Co vechno se dozvíme vyetøováním geonomu a jaké problémy sebou pøináí
znalost výsledkù genetického vyetøení? Pokud prùkaz mutací signalizuje nepochybné riziko onemocnìní, je lépe zvolit preventivní vyetøování nebo radìji preventivní medikamentózní léèbu a nebo dokonce radikální operaèní øeení? Je screening nádorových onemocnìní pro pacienta ádoucí a èi neádoucí a proè?
l Dokáeme diagnostikovat karcinom plic a jaké máme monosti?
l Je stále jetì zajímavé navtìvovat Medicu Dusseldorf? Kam se posouvá automatizace moèových laboratoøí? Co to znamená cobas?
Unaveni? Pøíli sloité otázky do ji tak komplikovaného svìta? Smím vám
nabídnout nìco ze ivota?
l Proè ena nemá být hubená?
l Proè jsme v nedìli veèer neklidní a v pondìlí ráno nás to v práci pøejde? Co nám
práce dává, co nám nedává a co nám bere? A jak dostat svùj ivot pod kontrolu?
A proè vlastnì?
l A víte vùbec, co je to Skalický trdelník?
A pokud se chcete jen tak tìit z krásy svìta, vrate se na obálku, ta dívka
tam èeká jen na vás. Øíkám jí Spanilá. Má sluncem rozpálené tváøe a jen vám
prozradím, e dìlá radost vem návtìvníkùm kaktusové zahrady v mìsteèku Eze
nedaleko Monte Carlo. I nám se slunce stále více opírá do tváøe. Je nejvyí èas
otevøít oèi dokoøán a zaèít asnout.
Vítám vás znovu do ivota.
Lenka
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