Nakrátko
Určite ste už počuli, že liečba rakoviny je spojená s viacerými vedľajšími účinkami, mnohokrát s vypadávaním vlasov. Strata vlasov počas chemoterapie psychicky zatrasie každou onkologickou pacientkou. Vedeli ste však, že vaše vlasy
môžu pomôcť pri výrobe parochní ženám, ktoré si prešli ťažkým obdobím chemoterapie, prišli o vlasy a parochňu si z finančných dôvodov nemôžu dovoliť?

Vystrihaj sa Slovensko
Strata vlasov môže spôsobiť
stratu sebavedomia či ovplyvniť
vzťahy s ostatnými. Pre onkologickú pacientku je kúpa parochne
jednou z mála možností, ako si
zlepšiť svoju psychickú pohodu.
Občianske združenie Liga proti
rakovine v spolupráci s vlasovým
štúdiom Zdenka Vrbová, vytvorili
projekt, ktorý nesie názov Vystrihaj sa Slovensko. Jeho myšlienkou je obdarovať onkologické pacientky, ktoré si nemôžu dovoliť
kúpu parochne, parochňou vyrobenou na mieru z darovaných vlasov. Projekt prebieha už piaty rok.
Dlhovlasí darcovia
Neodmysliteľnou súčasťou projektu sú obyčajní ľudia, ktorí sú
ochotní darovať svoje vlasy. Do
tejto aktivity sa môžu zapojiť
ženy, deti i muži. Hlavné je, aby
ich vlasy mali dĺžku minimálne
40 cm, boli zdravé a nefarbené
alebo farbené do svetlého odtieňa.
Naprieč celým Slovenskom s týmto projektom spolupracuje viacero
kaderníctiev (ich zoznam nájdete
na stránke projektu). V nich vám
vlasy odborne odstrihnú, zadarmo upravia do účesu a odstrihnuté vlasy odošlú za vás do Centra
Ligy proti rakovine v Bratislave.
Ak nenájdete spolupracujúce ka-

do centra, sa triedia na dve časti.
Na tie, ktoré sa
dostanú priamo
do rúk „vlásenkárky“ a na také,
ktoré poputujú na
odpredanie. Z ich
predaja sa nakupuje materiál na
výrobu parochne,
hradí ručná práca „vlásenkárky“
a od roku 2019
aj nákup hotových parochní z
umelých vlasov.
Vďaka týmto zakúpeným parochniam môže byť
obdarených viac
žien, keďže žiadostí o parochňu
pribúda.
Ďalším
pozitívom
je, že pacientke
sa poskytne ihneď, a tak nemusí čakať, pokým
jej ju vyrobia.

derníctvo vo vašej blízkosti, nesmúťte. Podľa video návodu, ktorý je na webe, vás môže ostrihať Tvorba parochne
aj vaša kaderníčka či kamarátka. Ručná výroba parochne je zdĺhavá a piplavá. Parochniarka na
nej pracuje 2-3 týždne. Keďže
Dvojaké využitie
Všetky vlasy, ktoré boli doručené počas výroby vzniká veľa odpa-

du, kombinujú sa vlasy rovnakej
farby a kvality od viacerých darcov. Preto je na výrobu jednej parochne potrebných približne 300
gramov vlasov (potrební sú traja
až piati darcovia). Minimálna dĺžka darovaných vlasov je preto 40
cm, lebo vlasy sa pri zapracovaní
do parochne skrátia a na konečnú úpravu tvaru účesu musia mať
ešte dostatočnú dĺžku. Všetky parochne sú poskytované pre onko-

logické pacientky úplne bezplatne.
Projekt je postavený na darovaní vlasov, čiže fungovať bude
dovtedy, kým budú darcovia. Ak
vás projekt zaujal, alebo by ste
chceli prejaviť spolupatričnosť s
onkologickými pacientmi, určite
neváhajte urobiť dobrú vec. Ostrihaním vlasov nakrátko a ich darovaním podporíte ženy s rakovinou
nielen materiálne, ale aj morálne.

O projekte Vystrihaj sa Slovensko som sa dozvedela asi pred rokom
a hneď som si zaumienila, že idem do toho! Ale na radikálnu zmenu
som musela čakať, kým mi vlasy trochu podrástli na potrebnú dĺžku.
Nakoniec deň D prišiel v septembri tohto roku. Od kaderníčky som
odišla s novým účesom, s hlavou o 131 g ľahšou, ale hlavne so skvelým
pocitom, že som mohla pomôcť.

