Editorial
Váení pøátelé,
Jednou jsem chtìla tìkost chvíle trochu zlehèit a pronesla jsem: A za chvíli
budeme certifikovat i ná vlastní ivot. Vyslouila jsem si povzdech: Jetì to
tak! V tom povzdechu bylo upøímné popøení smyslu celé certifikace, nìco jako
boe chraò a tak mi to nedalo.
Co by mnì osobnì pøinesla certifikace podle ISO 9001:2000 do kvality mého
ivota?
Norma specifikuje poadavky na management - tedy i management mého ivota - ve smyslu uspokojování potøeb zákazníka - tedy mých potøeb - a to tak,
abych si systémovì zajistila svou osobní spokojenost s tím, jak si celý svùj ivot
øídím a proívám. Uplatòuje procesní pøístup. Dr. Mokrej obstaral definování
naich procesù: být dobrým tvorem, dobrým umìlcem, dobrým milencem a dobrým filosofem. To platí i pro mì. Chápu to tak, e si poctivì musím vìnovat nìjaký
èas pro porozumìní sobì sama, jak si vybrat svoji ivotní cestu - chcete-li proces
- který sebou nese ádanou spokojenost.
I moje procesy by mìly mít mìøitelné výsledky, s tím souhlasí i hladoví pøísluníci mé rodiny i mùj zamìstnavatel, ale hlavnì já sama potøebuji za sebou vidìt nìco hmatatelného - své dìti, spokojené pøedení mého manela, úsmìv
mých kamarádù, zahradu, obrázky a mezi jinými i ètyøikrát za rok Labor.
O své politice jakosti a cílech jakosti bych rozhodnì mìla pøemýlet. Jak
chci ít a co chci dokázat. Zodpovìdnosti, ty jsou jasné, za vechno si mùu já
sama. Zdroje jsou zajímavé téma, lidské mám omezené na sebe samu, èasové jsou
limitované délkou mého ivota a finanèní jsou samozøejmì neuspokojivé.
Realizaci produktu - tedy to, co by mìlo být výsledkem mého snaení - by asi
chtìlo alespoò trochu plánovat, to uznávám. V sobotu se pere a v nedìli peèe.
A po práci legraci. Nemusí mì to vechno zrovna úplnì bavit, ale mìla bych mít
dobrý pocit uspokojení. Pokud ne, nìkde je chyba, patnì jsem si zvolila. Za pocit spokojenosti se svým ivotem si mùu sama, ani zamìstnavatel, ani partner,
ani dìti, ani pøátelé, jen já sama. Kdy náhodou pøijdu na to, e dìlám nìco, co
mì nebaví, netìí a otravuje mi to ivot, asi bych se mìla sama sebe ptát, jak
dlouho to hodlám snáet a jestli je v mé moci to zmìnit. A vùbec není patné si
obèas monitorovat svou vlastní spokojenost, pøípadnì si nahlásit reklamaci.
Preventivní opatøení taky nejsou k zahození. Nìkdo se vyhýbá tchýni, nìkdo hadùm, já zase lidem, co si poøád stìují. Obírají mì o tvùrèí energii, kterou potøebuji pro radost z tvùrèího procesu.
A jaké vlastnì jsou moje potøeby, abych byla spokojená? Botièky i atièky zaøazuji do zdrojù stejnì jako peníze a vechno, co si za nì mùu koupit. ivot mì
musí bavit a bude mì bavit jen tehdy, kdy budu dìlat to, co není v rozporu s mou
politikou jakosti. Výsledný produkt nemusí být vdy to nejdùleitìjí, mnohem
dùleitìjí je, jak budou vypadat vlastní procesy, kterými ho budu realizovat.
Musí mi pøináet pocit vnitøního bezpeèí a osobního uspokojení.
Vypadá to dobøe, e?
Ale ouha, zdá se, e jsem pøi pøípravì na certifikaci narazila na jeden zdá se
nepøekonatelný problém - poadavek na øízenou dokumentaci. Nejen, e poadavky zákazníka - tedy mé na mì - nejsou dohledatelné (nevybraná permice do
fitka), ale nechce se mi ani do povinné pøíruèky kvality. A tak se v zájmu své
vlastní spokojenosti, za kterou cítím osobní zodpovìdnost, pøipojuji k tìm, co
s pohledem k nebi eptají: Certifikace kvality ivota? Boe, chraò!
Lenka
PS: Jedním z mých cílù je i vae spokojenost. V tomto èísle najdete první zkuenosti s diagnostikou cytochromu P450 ve VFN, hodnì se dozvíte o novinkách
v kardiálních markerech a o vyuití proteinu S 100B. Koneènì k nám pøiplouvá
cobas a nezapomnìli jsme ani na vae oblíbené rubriky.
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