"Smijehom protiv raka" za novi
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Zadarska Lige protiv raka i ove godine u sklopu tradicionalne akcije „Smijeh
kao lijek - smijehom protiv raka" organizira kazališnu predstavu,a sredstva
od prodanih karata namijenjena su Onkološkom odjelu zadarske Opće
bolnice za kupnju linearnog akceleratora odnosno aparata za zračenje.
Ovoga puta radi se o predstavi Teatra Gavran „Sve o muškarcima", autora Mira Gavrana, a
u režiji Mladene Gavran koja je na programu u četvrtak, 9. siječnja, u 20 sati u
Hrvatskom narodnom kazalištu.

Pogledajte dobru predstavu, nasmijte se od srca i pri tom kupnjom ulaznice od 50 kuna
pomognite nabavku prijeko potrebnog uređaja za sve brojnije oboljele od karcinoma na
zadarskom području,pozvala je Lada Šokota iz zadarske Lige protiv raka. Liga uporno već
niz godina nastoji prikupiti što više novca potrebnog za kupnju akceleratora zbog kojega

su naši pacijenti prisljeni ići u druge centre. Svjesna je toga i onkologinja dr Slavica Zubčić
Krišto:
Ja osobno kao i moje kolege s Odjela za onkologiju i nuklearnu medicinu zadarske Opće
bolnice u svakodnevnom smo kontaktu s bolesnicima kojima je potreban ovaj način
liječenja, te zbog nedostupnosti moraju putovati u druge, veće centre. Ovaj oblik liječenj
rijetko se primjenjuje jednokratno, najčešće je potrebno putovati tjednima ili mjesecima
ili živjeti u drugom gradu.Bolesnici znaju odustati od liječnja zbog toga.
Predsjednik Lige protiv raka, zadarski gradonačelnik Branko Dukić podsjeća da je do
sada Liga prikupila oko 2 mil i 800 tisuća kuna, ako se računa i prodaja stana s kojim Liga
raspolaže. Radi se o nekih 10 posto sveukupne vrijednosti uređaja koji košta 30 milijuna
kuna:
Kako bude napredovala izgradnja zgrade u kojoj će biti smješten akcelerator intenzivirat
ćemo naše aktivnosti u cilju prikupljanja sredstava, a vjerujem da će se i Grad Zadar
uključiti, Županija, poduzetnici...
Koliko je Zadru i zadarskom području prijeko potreban uređaj za zračenje govore i podaci
o sve većem broju oboljelih. Dr Ljilja Balorda, voditeljica Službe za socijalnu medicinu i
javno zdravstvo ŽZJZ-a :
Posljednjih 20 godina bilježimo porast i broja novooboljelih i umrlih od karcinoma oko 70 do
75 posto. Porast je izraženiji kod muškaraca kod kojih je broj novooboljelih udvostručen.
Očekujemo i dalje broj novooboljelih iz razloga nezdravog stila života ali i to što imamo sve više starijeg
stanovništva jer su onkološke bolesti najviše bolesti starije populacije.

Na nama je da ovoga četvrtka napunimo dvoranu zadarskog teatra, uživamo u predstavi i
doprinesemo kupnji uređaja za zračenje.
Link:
https://radio.hrt.hr/radio-zadar/clanak/smijehom-protiv-raka-za-novi-akcelerator/217932/

