Editorial
Váení pøátelé,
vèera jsem po hroznì dlouhé dobì potkala kominíka. Honem jsem zaèala hledat
knoflík. Pamatujete si? Najít knoflík, pøát si pøání a knoflík dret tak dlouho, dokud nepotkáte nìkoho brejlatého. Aèkoli jsou dnes kominíci velmi vzácní, ádné
objevné pøání mì nenapadlo. Zkuste si to. Øeknìte honem nìjaké pøání. Hned!
Pokud nás netrápí existenèní finanèní problémy nebo pokud nemáme vechny mylenky poznamenané starostí o zdraví vaich blízkých nebo nás samotných,
zatápeme. A pokud vyhrkneme, hlavnì aby byli vichni zdraví, nemáme na mysli
nic konkrétního. Preventivnì od sebe odstrkáváme starosti, které jetì nepøily.
Nae velká pøání se rodí z naí úzkosti. Pokud potøebujeme, aby NÌCO, co je
pøed námi nebo se týká naich blízkých, dobøe dopadlo: váná nemoc, tìká
zkouka, dùleitý pohovor, daleká cesta, ale mùe to být i banální dovolená nìco, co nemáme úplnì pod kontrolou, pøání z nás vypadne samo.
Seèteno, podtreno, poøád si nìco pøejeme. Prosíme o splnìní naich pøání
do èasu a prostoru. Nìkoho nìkde a pokud je nám hodnì úzko, kohokoli kdekoli. Prosíme a obvykle i slibujeme I krví bychom se upsali. Nae obavy se vìtinou nenaplní a tak se nae pøání vlastnì plní jedno za druhým. Staèí jen pomyslet. A my, místo abychom se radovali, se støemhlav vrháme do dalích obav.
Prosíme èasto, ale dìkujeme málo. Myslím tím teï nejen naim blízkým, ale
i NÌKOMU, øíkejme mu osud, náhoda, vyí moudrost, spoleèné vìdomí nebo
klidnì bùh.
A taky tím myslím, e bychom nemìli zapomínat podìkovat sami sobì. Vechno dobré, co vzelo z tìkostí, je dùkaz naich schopností, který nám dodává sebedùvìru pøed skuteènými pøekákami.
Ale jetì je nìco, na co bychom nemìli zapomínat. Rozdávat svìtlo døív, ne
o nìj nìkdo poádá. Mezi námi jsou lidé, kteøí u nemají dost síly si pøát, kteøí
nedokáou, prostì NEDOKÁOU poádat o pomoc. e je zachrání kominíci, tak
na to se nikdo z nás spoléhat nemùe, ti patøí mezi ohroený druh, ale my, MY
vichni pøece máme svìtla dost.
Pøipravili jsme pro vás i nìco na ètení.
l Cílové molekuly pro terapii nádorù otvírají cestu nadìjné budoucnosti,
l pokraèování o vyuití proteinu S-100 je docela napínavé,
l a specializovaná ambulance srdeèního selhání je první vlatovkou hodnou následování.
l Taky se dozvíte, e se systémy cobas pojedete vdy správným smìrem
l a jak dopadla pilotní studie EHK protrombinového testu na pøístroji CoaguChek S.
l A workholikùm, ale i vem ostatním opìt pøipomeneme, e nejen prací iv je èlovìk a jak dùleité je si znovu a znovu bilancovat ivotní hodnoty.
l A pokud víte, co chcete a jen se vám nedaøí svùj cíl uskuteènit, tøeba by vám
mohl pomoci dobrý kouè.
l A prosím nenechme se strait, nebo nás donutí, abychom si ve faleném zájmu
ochrany svých jistot vybudovali vlastní vìzení.
l A pro ty, co ètou èasopis odzadu, zase budeme vaøit. Tentokrát to budou koule
bratøí Havlù.
l Taky vám pøiblííme dalí oddìlení diagnostické divize a nadìlíme vám bohaté
Novinky.
K novému roku je dobrým zvykem nìco si vzájemnì pøát. Já vám za sebe i za
své kolegy, kteøí toto èíslo pro vás pøipravovali, pøeji, abyste se nechali krásnì
zotroèit svými sny a abyste nali v sobì dost síly za nimi svobodnì vykroèit.
Vdy jste si to dluni.
Lenka
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