Editorial
Váení pøátelé,
Kdy jsme pro vás pøipravovali toto èíslo, asi nejdéle jsem se zastavila u dalího pokraèování Práce vám neoplatí lásku. Samotnou mì pøekvapilo, e svìt
u dávno neglorifikuje workholiky a e blaho lidstva není postaveno na podávání výkonù a na vyhodnocování jejich úèelnosti. Èasto jsem v sobì øeila vnitøní
boj, který nemìl vítìze. Jeden malý pøíklad z mého soukromého ivota za vechny: náhodou jsme se doma seli v jednom pozdním odpoledni s naimi dospìlými
dìtmi. Domù jsem pøicházela se spoustou plánù, co vechno jetì udìlám a taky
byl èas vaøit veèeøi a já jsem mìla zrovna slubu (ve vaøení veèeøí se vichni støídáme). Jen tak spontánnì jsme si uvaøili èaj, na chvilku jsme se sesedli v kuchyni
a povídali si. Ani dneska nevím o èem, nic jsme neøeili, k nièemu jsme nedospìli
a ani to nebyl úèel k nìèemu dospìt. Jen jsme upíjeli èaj a tlachali. Pamatuji se,
e jsme se hodnì nasmáli. Úkradmo jsem sledovala pohyb hodinových ruèièek,
ale bylo mi líto tu chvíli zkazit a tak èas bìel a kamna zùstala studená. Ten veèer dolo na topinky a na vajíèka. Dodnes cítím ten provinilý pocit. Ètyøi dospìlí zdraví lidé doma jen tak zahálí, místo aby alespoò troku uklidili, a já jsem to
dovolila. Povaovala jsem to za osobní selhání. Taky si pamatuji, e to byl nejhezèí podveèer v nìkolika posledních mìsících. Silná chvíle, kterou si èasto pøivolávám, kdy jsem mimo domov. Po pøeètení zmínìného èlánku s velkou úlevou
jednou pro vdy ruím pocit provinìní. Udìlala jsem si poøádek v prioritách
a tìím se na dalí èaj. Vám doporuèuji toté, je to osvobozující pocit.
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A co jetì najdete v prvním èísle letoního roku?
l Uijte si dalí pokraèování èlánku o metabolickém syndromu, stojí nejen za pøeètení, ale i za zamylení. Lituji, e nejsem lékaø, abych jeho obsah plnì pochopila
ve správných souvislostech. Jen tuím, e není vechno, jak se zdá...
l Urèitì vás bude zajímat, co nového se událo v srdeèních troponinech v roce 2005?
l Jak pøeít sepsi?
l Jak se mùe vyuívat CoaguChek v lékaøských ordinacích?
l Oblíbené návaznosti a nejistoty, téma, o kterém se mluví!
l Úryvek z knihy Mùj král trpaslíkù aneb cverkologie - první èeská vìdecká nauka
o trpaslících - to bude pro vechny, co znají prof. Hakovcovou, malé pøekvapení.
l Pøi ètení èasopisù se bavíte nebo stresujete? A co vae penìenka je v ohroení? Jak brát rady èasopisù s nadhledem, hledejte v èlánku Èet´s...?
l Tentokrát si pøi vaøení, tedy vlastnì pøi peèení uijeme pekáè plný masových vùní.
l Podíváme se na to, co to znamená AIDS Walk 2005, jaká je nová struktura naí
organizace a jak se daøí Roche ve svìtì.
Tìte se na jaro a pøipravte si èaj - co kdyby
Lenka
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