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Narcis je nádej pre mnohých ... 
     Od roku 1990 na Slovensku pôsobí Liga proti 
rakovine (LPR), ktorá je členom Európskej 
asociácie proti rakovine (ECL) a Medzinárodnej 
únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. 
Jej cieľom je predchádzať rakovine, zachraňovať 
životy pacientov s týmto ochorením a zlepšiť 
kvalitu ich života. Táto nezávislá, dobrovoľná 
charitatívna organizácia sa usiluje vyplniť 

medzery v informovanosti verejnosti vydávaním informačného a výchovnovzdelávacieho 
materiálu a prostredníctvom každoročných kampaní. Jednou z nich je i Deň narcisov, ktorý po 
prvý raz v histórii zorganizovala írska Liga proti rakovine v r.1987. Táto iniciatíva sa postupne 
rozširovala do viacerých krajín Európy.  

     Na Slovensku sa prvá „ narcisová“ kampaň zaznamenala v roku 
1997. Vďaka Dňu narcisov sa každoročne vyzbiera určitá suma 
peňazí, ktorú LPR používa na financovanie svojich projektov. K tejto 
aktivite sa už tradične pripájajú aj žiaci našej školy, ktorí v spolupráci 
s NsP Poprad sa podieľajú na symbolickom predaji týchto narcisov. 
Pripnutie tohto symbolického kvietka narcisu je vyjadrením nielen 
spoluúčasti s osudom tých, ktorých táto choroba postihla, ale je aj 
prejavom uznania všetkým tým, ktorí proti nej bojujú. Ešte stále je 

medzi nami veľa ľudí považujúcich rakovinu za chorobu, ktorá náhle zaútočí ako krutá 
nepriazeň osudu a nedá sa proti nej nič robiť. Mnohí sú toho názoru, že 
je lepšie ani nespomenúť jej pravé meno a radšej o nej nehovoriť. Dnes 
sa o rôznych druhoch rakovinových nádorov vie vďaka vedeckému 
pokroku veľa, ale verejnosť má stále málo informácií. Preto LPR SR 
plní svoj program a jej úsilím je pripojiť sa k programu Európskej únie 
„ Európa proti rakovine“ a účinne bojovať proti tejto zákernej chorobe 
na Slovensku.  

Cieľom tohto programu je:  
– odstrániť tabu, strach a skreslené informácie týkajúce sa 

onkologických ochorení 
– vychovávať ľudí smerom k prevencii, ktorou sa dá predísť vzniku 

rakoviny 
– rozšíriť informovanosť o včasných príznakoch rôznych nádorových 

ochorení 
– pomáhať zlepšiť diagnostiku a liečbu ochorení 
– poskytovať rady pre liečených a vyliečených pacientov 
– rozšíriť psycho-sociálnu pomoc pre postihnutých a ich rodiny 
– odstraňovať predsudky a pomôcť onkologickému pacientovi návrat do 

spoločnosti 
– zakladať a podporovať svojpomocné kluby 
– podporovať výskum  

Pevne verím, že aj tohtoročný  13. apríl sa bude niesť v znamení ľudského porozumenia, že 
v tento deň nikto neodmietne kvietok narcisu a jeho pripnutím vyjadrí, že mu nie je ľahostajný 
osud tých, ktorí sa stali obeťou tejto zákernej choroby. 

Mgr. Valéria Žíhlavníková 


