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Informacja prasowa 

Dolnośląscy nauczyciele dowiedzą się, jak rozmawiać z młodzieżą o raku 

Co robić, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka? Jak rozmawiać z uczniami o chorobach 

i dlaczego profilaktyka onkologiczna jest taka istotna? Odpowiedzi na te pytania poznają szkolni 

koordynatorzy kampanii Rakoobrona z dolnośląskich szkół ponadpodstawowych, którzy 25 kwietnia 

wezmą udział w bezpłatnym seminarium prowadzonym przez lekarzy specjalistów z Dolnośląskiego 

Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc. 

 

Uczestnicy ponad dwugodzinnego spotkania, organizowanego przez wrocławskie Fundacje Rosa 

i Sensoria oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii, zyskają niezbędną wiedzę o profilaktyce raka szyjki 

macicy, czerniaka i raka płuca. Nie zabraknie dobrych praktyk z zakresu komunikacji z młodzieżą. 

Swoją wiedzą z nauczycielami podzielą się eksperci z wrocławskich szpitali specjalistycznych. Wykład 

o czerniaku poprowadzi dr n. med. Marcin Ziętek, spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej; o tym, czym 

jest rak szyjki macicy, opowie dr Michał Maciejewski - spec. ginekologii i położnictwa oraz ginekologii 

onkologicznej; z kolei temat raka płuca poruszy dr Marcin Murmyło, spec. chorób wewnętrznych 

i chorób płuc. Lekarze skupią się na objawach, diagnostyce, leczeniu i oczywiście profilaktyce.  

–  Zdajemy sobie sprawę, że dotarcie z tematem profilaktyki nowotworowej do młodych ludzi, którzy nie 

myślą o tym, że za kilkadziesiąt lat mogą zachorować na raka, nie jest proste. By ułatwić nauczycielom 

przeprowadzenie lekcji z młodzieżą, wraz z naszym patronem merytorycznym – Dolnośląskim Centrum 

Onkologii – postanowiliśmy zorganizować seminarium, które nie tylko będzie dla pedagogów doskonałą 

okazją do uzupełnienia wiedzy, ale również umożliwi rozmowę ze specjalistami z dziedziny onkologii – 

mówi Agnieszka Łesiuk z kampanii Rakoobrona. 

Gościem specjalnym seminarium będzie prof. dr hab. Rafał Matkowski, specjalista chirurgii ogólnej 

i onkologicznej, który opowie o raku piersi. – Gdy dowiedzieliśmy się, że koordynatorami szkolnymi 

Rakoobrony są głównie kobiety, od razu pomyśleliśmy o udziale prof. Matkowskiego. Znany chirurg  

opowie nie tylko o profilaktyce, ale także najnowszych metodach leczenia raka piersi oraz o naszym 

nowym Centrum Chorób Piersi – Breast Unit, którego będzie szefem – zaznacza Agnieszka Czajkowska, 

rzecznik prasowy DCO we Wrocławiu. 



 

 

Seminarium dla szkolnych koordynatorów kampanii Rakoobrona odbędzie się 25 kwietnia 

w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. W spotkaniu wezmą udział nauczyciele i studenci 

aktywnie działający na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki chorób, którzy zarejestrowali się przez 

formularz dostępny na stronie www.rakoobrona.pl. Partnerem wydarzenia jest Dolnośląskie Centrum 

Chorób Płuc. 

 

 

Seminarium dla szkolnych koordynatorów kampanii Rakoobrona 

 

Kiedy: wtorek, 25 kwietnia 2017 r., godz. 13.00–15.15 

Gdzie: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, plac Hirszfelda 12, budynek F (II piętro) 

Organizatorzy: Rakoobrona (Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria) oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii 

we Wrocławiu 

Partner wydarzenia: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc 

 

 
Projekt Rakoobrona jest skierowany do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-19 lat. 

Kampania przewiduje zajęcia w szkołach dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych oraz I-III szkół ponadgimnazjalnych. 

Placówkom, które wyrażą zainteresowanie programem, organizatorzy przekazują profesjonalne, bezpłatne materiały 

edukacyjne, opracowane w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie. Ponadto, w ramach programu organizowane jest bezpłatne 

badanie znamion: w okresie letnim – podczas akcji plenerowych, a także przez cały rok – w stacjonarnym gabinecie Rakoobrony 

we Wrocławiu. Organizatorami kampanii są Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria. 

 

Więcej o profilaktyce onkologicznej: www.rakoobrona.pl 

 

 
Kontakt dla mediów: 

Agata Biernat 

Specjalista ds. marketingu i PR 

e-mail: a.biernat@fundacjasensoria.pl   

tel. kom. +48 605 898 655 
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