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Liga protiv raka organizira humanitarnu akciju "Smijeh kao lijek - 

smijehom protiv raka" koja će se obilježiti predstavom 

"Postdiplomsko obrazovanje" Vilima Matule i Siniše Labrovića, a 

koja će se održati 15. siječnja u 20 sati u Hrvatskom narodnom 

kazalištu u Zadru. 
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- Ovo je četvrta godina za redom da organiziramo humanitarnu akciju 

u sklopu koje će se održati i kazališna predstava. Ove godine dolazi 

nam veliko ime hrvatskog glumišta Vilim Matula s predstavom 

"Postdiplomsko obrazovanje", u režiji Borne Armaninija. Predstava 

je aktualne tematike, naime kroz "stand up" seriju portreta iz 

svakodnevice Vilim Matula prikazuje lopove, kriminalce, službenike 

i odvjetnike te nudi mladima recept za životni uspjeh - bavljenje 

organiziranim kriminalom vodi do sigurnog uspjeha. Prodaja karata 

je započela 7. siječnja na blagajni HNK-a, a cijena ulaznice je 40 

kuna, rekla je Lada Šokota iz zadarske Lige protiv raka. Dodala je da 

će sredstva prikupljena ovom akcijom biti namijenjena pokretanju 

telefona za psihološku pomoć oboljelima od karcinoma i članovima 

njihovih obitelji. Telefon će biti besplatan za korisnike i s radom bi 

trebao započeti početkom veljače. 

- Ovaj telefon omogućio bi detektiranje psiholoških potreba osoba 

koje su oboljele od raka, kao i njihovih obitelji. Naime, kad osoba 

oboli od raka nema i ne može dobiti potrebnu psihološku pomoć jer u 

Zadru ne postoji psihoonkološka ambulanta gdje bi se pacijent mogao 

obratiti za pomoć, a koja je u dosta slučajeva potrebna. Naš krajnji 

cilj je otvaranje psihoonkološke ambulante gdje bi svi pacijenti, ali i 

njihove obitelji, mogli potražiti psihološku pomoć nakon spoznaje da 

boluju od karcinoma, objašnjava Šokota. Istaknula je da će svi 

oboljeli, kao i članovi njihove obitelji, moći nazvati besplatni telefon 

gdje će moći dobiti brojne informacije koje ih zanimaju, kao i 

potrebnu pomoć. Na telefonu će raditi psiholozi, psihijatri, onkolozi, 

ali i ljudi koji su preboljeli rak te svojim savjetima pomagati 

oboljelima. Radit će i zaposlenici Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo koji će savjetovati pacijente o njihovim pravima. 

Poziv građanima 

- Svi koji budu radili na telefonu stalno će imati mobilne telefone i 

kad osoba kojoj je potrebna pomoć nazove, javit će se automatska 

centrala koja će korisnika usmjeravati na pojedine liječnike. Ovo je 

jedinstven projekt u Hrvatskoj i mislimo da je ovo neophodno jer 

ljudi žele razgovarati o svojoj bolesti, te potražiti negdje savjet, a s 

liječnikom ne mogu jer liječnik, na žalost, nema vremena. Mnogim je 

pacijentima potrebna i psihološka pomoć, savjet kako bi se što lakše i 

bolje uhvatili u koštac s bolesti. Isto tako i njihovim obiteljima je 

potrebna pomoć kako bi se mogli nositi s tim, rekla je Šokota. 

Zbog svega ovoga poziva građane da u što većem broju dođu u 

kazalište i dobro se nasmiju i zabave, ali i pomognu svojim 

sugrađanima. 

- Sigurna sam da će odaziv sugrađana biti velik jer smo svake godine 

do sada imali prepun teatar, nada se Šokota. 

Osim predstave Liga protiv raka organizirala je i nagradnu igru kojoj 

je ove godine glavni sponzor Arheološki muzej Zadar i njihov partner 



Astarta Plus d.o.o. iz Zagreba koji su omogućili primjenu novih 

tehnologija putem pametnih „smart" mobilnih telefona, a svi podaci o 

nagradnoj igri mogu se vidjeti na internetskoj 

adresi http://zadar.quide.hr ili putem WiFi mreže "mobile guide" na 

prostoru Foruma, Marine-Tankercomerc i trajektne luke. Nakon 

odabira mreže u internetskom pregledniku svog Smart telefona 

upišite guide. 

Iz Lige pozivaju građane da se u što većem broju odazovu i 

nagradnoj igri jer pobjednike očekuju vrijedne i zanimljive nagrade. 
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