Editorial
Váení pøátelé,
Dozvìdìla jsem se, e patøím mezi baby -boomers. Pro ty z vás, co nevíte, stejnì jako jsem nevìdìla já, dodám vysvìtlení: poèetná pováleèná generace narozená mezi 1946 a 1964. Její první roèník se právì doívá edesátky a sociologové na celém svìtì varovnì zvedají prst. V Evropì je situace následující, v pøítích dvou dekádách se zvýí mnoství pracujících lidí ve vìku mezi 50-64 o 25%,
zatímco ve vìku 20-29 jejich mnoství klesne o 20%.
Taky jsem se dozvìdìla, e osvícené globální spoleènosti se na nedostatek
náhradních mladých managerù zaèínají pøipravovat a pøizpùsobují svým edivìjícím pracovníkùm pracovní prostøedí, aby neodeli døív a neodnesli si sebou
své intelektuální bohatství. Výzkum IBM z minulého roku naopak ukazuje: a
baby-boomers generace odejde do dùchodu, mnoho spoleèností zjistí pøíli pozdì, e obrovská hodnota skrytá v cenných zkuenostech novopeèených dùchodcù právì mizí ve dveøích a zanechává za sebou nedostatek talentù, které by je
mìly nahradit. A taky tvrdí, e se nám do dùchodu nebude chtít a to nejen z finanèních dùvodù, ale i z dùvodu smysluplnosti naeho dalího ivota. Práce respektive intelektuální èinnost s ní spojená pro nás znamená hodnì. V Èeské republice máme jetì jeden populaèní pík, generaci tøicátníkù, tzv. Husákovy dìti.
Právì mají pocit, e sesbírali vechnu moudrost a dychtivì se rozhlíejí po svých
pøíleitostech. Bude jim nae republika staèit, nebo vykroèí do svìta, který se jim
stále více podbízí svou pøíznivou imigraèní politikou? Zachrání alespoò na èas
Husákovy dìti stárnoucí Evropu? A co bychom udìlali my na jejich místì?
Tak zase dobrou zprávu. Døíve se vìøilo, e mozkové buòky rostou jen v dìtství a e pití alkoholu sniuje inteligenci. Souèasné výzkumy ukazují, e pokud
má mozek dostateènou intelektuální stimulaci, rostou nové neurony i v dospìlém
mozku.
Jako prognóza to nevypadá patnì. Poptávka po nás baby-boomers mùe
jetì stoupat, neurony nám budou vesele pøibývat - kdy budeme zdraví a pøedevím odolní proti negativním dopadùm pùsobení stresorù.
V tomto èísle vám opìt nabízíme èlánky, které vám mohou pøispìt k rozíøení
vaeho intelektuálního bohatství:
l naposledy se vrátíme k tématu, proè tloustneme a hlavnì proè bychom tloustnout nemìli,
l co je nového k C-peptidu,
l jak se otvírají diagnostické monosti sérových kostních markerù u metastáz karcinomu prostaty,
l co je na tom pravdy, e hladina NT-pro BNP není ovlivnìna funkcí ledvin,
l cobas 6000 je na svìtì,
l kazuistiky onkologických pacientù s diagnózou maligní melanom a S-100,
l horké a diskutované téma návazností a nejistot,
l zkuenosti z koncepèní zmìny provozu laboratoøe v Havlíèkovì Brodì,
l jak bychom si svou dovolenou organizovat nemìli a jaká úskalí na nás èekají,
l pøísluník první generace baby-boomers se doívá edesátky - pan profesor
promine,
l dobrota z masa pro masoravce, pro vegetariány klouzáky.
Na závìr se seznámíte s organizaèním uspoøádáním oddìlení Profesionální Diagnostiky a co je nového u Roche.
Sladké a voòavé léto je pøed námi, mysleme taky trochu na sebe a opatrujme
se, abychom jetì dlouho patøili do mladého eleza.
Lenka
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