editorial
Vážení čtenáři,
vítám Vás na stránkách 3. čísla 22. ročníku časopisu Labor Aktuell. Mnozí z Vás si jistě povšimli drobných změn na obálce a ti zvídavější
jej možná prolistovali dříve, než došli k těmto řádkům, a položili si otázku: Je jiný, nebo stejný? Odpověď zní: Obojí.
Nejdůležitější je obsah. Obsah zůstává, jen je pestřejší. Dali jsme si záležet a originálním textům autorů ušili zcela nový kabát, protože
forma je také důležitá. Nový design časopisu jsme koncipovali tak, aby dal vyniknout všem myšlenkám a texty elegantně zarámoval.
A nejen to. Pro přehlednost jsou všechny články navíc označeny ikonkami v horních růžcích časopisu. Ty Vás budou provázet při listování každým číslem. Věřím, že se z nich stanou nepostradatelní „asistenti“ pro rychlejší orientaci v časopisu .
Doufám, že Vás potěší nové příspěvky, které dávají laboratorní diagnostice smysl a naplňují její poslání. Rozdělili jsme je do pravidelných
rubrik, z nichž každá dostala „svou“ barvu. Dočtete se například, jak laboratorní výsledek může přispět k rozhodování lékaře v obtížných situacích (rubrika Klinická hodnota diagnostiky – červená barva, symbol síly a rozhodnosti) anebo jak včasná diagnostika může zachránit život
nic netušícímu „zdravému“ pacientovi (rubrika Prevence diagnostikou – žlutá barva, symbol naděje). Velmi si ceníme toho, že časopis stále
vnímáte jako důležitý prostor pro sdílení informací o nových postupech a metodikách mezi uživateli laboratorních technologií (rubrika Zkušenosti z laboratoří – fialová barva, symbol moudrosti a tvůrčí síly). Inovace mají v Roche určitě (kreativní) zelenou a barvu času plynoucího
jak voda (světle modrá) dostala nová rubrika Události ve zkratce. Inspiraci, jak se oprostit od (šedé) rutiny v kuchyni bude přinášet rubrika
Z kuchyně Roche, v níž budeme zveřejňovat zajímavé recepty zaměstnanců Roche Diagnostics, kteří se Vám současně krátce představí.
Vážení čtenáři, přeji Vám hezké listování a barevné počtení…
Ing. Kateřina Málková
šéfredaktorka časopisu

Labor Aktuell – prostor pro sdílení
Vašich klinických zkušeností
a poznatků
O časopisu

Využijte možnost publikování!

Váš názor je pro nás důležitý

Labor Aktuell vychází v České a Slovenské republice již od roku 1995, pravidelně
4x ročně. Vydavatelem je společnost Roche s.r.o., Diagnostics Division.

Vítáme Vaše příspěvky, které jsou esencí
tohoto časopisu. Každý zde může zanechat otisk své každodenní práce, kterou
přispívá ke zlepšení klinické diagnostiky,
včasnému záchytu onemocnění a kvalitní
péče o pacienty. Chcete se podělit také
o svou zkušenost, ale nevíte, jak na to?
Napište nám do redakce!

Oceníme rovněž Vaši zpětnou vazbu.
Zajímá nás, jak jste spokojeni s časopisem Labor Aktuell, jeho zpracováním
i konkrétním obsahem. Své podněty
a poznámky zasílejte prosím na e-mail
redakce czech.labor_aktuell@roche.com
anebo přímo šéfredaktorce Kateřině Málkové (katerina.malkova@roche.com).

Redakce časopisu

Přejete si zasílat Labor Aktuell
na novou adresu nebo Váš
kolega/kolegyně také projevili
zájem o zasílání časopisu?

Odborný obsah Labor Aktuell je určený
pracovníkům klinických laboratoří i lékařům. Přináší jim unikátní možnost prezentovat své osobní zkušenosti a výsledky
klinické práce i mimo impaktované časopisy. Klade si za cíl vytvořit platformu pro
vzájemnou komunikaci, výměnu poznatků a zkušeností, a současně informovat
kolegy z jiných oborů o novinkách a trendech v diagnostice.
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Redakční radu vede Ing. Kateřina Málková s podporou Lukase Muellera, Ing. Lenky Novákové, Ing. Igora Klimíčka, MBA,
a Ing. Jaroslava Vohánky, Ph.D., MBA.

Není problém! Zašlete potřebné kontaktní údaje na adresu redakce a my vše zařídíme.

