
 

 

Wrocław, 23 sierpnia 2016 r. 

 

 

Informacja prasowa 

Już ponad 2300 osób przebadało znamiona na plaży w Gdyni – akcja bezpłatnych badań trwa do 28 

sierpnia!  

 

Ponad 2300 przebadanych osób, kilkadziesiąt z nich skierowanych na dalsze konsultacje – taki jest bilans 

trzech tygodni Letniej Akcji Edukacyjnej Rakoobrony na plaży miejskiej w Gdyni. To już ostatnia szansa, 

żeby skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych pod kątem czerniaka złośliwego. Kampania nad 

morzem, która zyskała patronat Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta 

Miasta Gdyni, potrwa jeszcze do 28 sierpnia. 

 

Słońce czy deszcz – frekwencja w czarnym namiocie kampanii Rakoobrona dopisuje. Z bezpłatnego 

badania znamion, przeprowadzanego przez lekarzy z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii 

i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, korzystają zarówno mieszkańcy Trójmiasta, jak 

i turyści. 

 

– Codziennie nasz czarny namiot odwiedza i bada znamiona od 100 do nawet 200 osób –  informuje 

Katarzyna Galewska z kampanii Rakoobrona– By dołączyć do akcji i zasięgnąć porady dermatologa, nie 

potrzeba skierowania od lekarza pierwszego kontaktu ani dowodu tożsamości. Czekających na badanie 

prosimy jedynie o wypełnienie krótkiej ankiety, sprawdzającej wiedzę na temat czerniaka złośliwego. 

Osoby niepełnoletnie powinny przyjść z rodzicem lub opiekunem – dodaje Galewska. 

 

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego badania znamion w ramach trzeciej edycji Letniej Akcji 

Edukacyjnej Rakoobrony, powinni szukać charakterystycznego czarnego namiotu kampanii na plaży 

miejskiej w Gdyni nieopodal Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego. Konsultacje 

z dermatologiem odbywają się codziennie do 28 sierpnia w godzinach 11.00-16.00. 

 

Lato zbliża się ku końcowi - to bardzo dobry czas na sprawdzenie, czy na naszej skórze pojawiły się 

nowe pieprzyki oraz czy już istniejące zmieniły kształt, kolor, powiększyły się, zaczęły swędzieć lub boleć.  

Badaniom profilaktycznym pod kątem czerniaka złośliwego warto poddać się przynajmniej raz w roku, 

tym bardziej, że wczesne wykrycie podejrzanej zmiany daje nawet 90% szans na wyleczenie. Chroniąc się 

przed słońcem i bacznie obserwując swoje ciało, pamiętajmy, że czerniak może wystąpić nie tylko na 

skórze, ale również w gałce ocznej, błonach śluzowych czy pod paznokciem. 

 

III edycja Letniej Akcji Edukacyjnej Rakoobrony odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa 

Zdrowia, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni oraz we współpracy 

z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Pomorskim Inspektorem Sanitarnym i Gdyńskim Centrum 

Sportu. 

 



 

 

Poza wiadomościami na temat czerniaka skóry, kampania informacyjno-edukacyjna Rakoobrona porusza 

kwestie związane z profilaktyką raka płuca i raka szyjki macicy. Projekt jest prowadzony od 2014 roku, 

a jednym z jego elementów są lekcje przeprowadzane w szkołach ponadpodstawowych na podstawie 

dostarczonych przez organizatorów materiałów. Do drugiej edycji kampanii, która odbędzie się w roku 

szkolnym 2016/2017 przystąpiło ponad 600 placówek z całej Polski. Ponadto, z bezpłatnego badania 

znamion podczas akcji plenerowych Rakoobrony oraz w punkcie stacjonarnym we Wrocławiu skorzystało 

łącznie ponad 5900 osób. 

 

Letnia Akcja Edukacyjna na Plaży Gdynia Śródmieście: 

1–28 sierpnia 2016 r., codziennie w godzinach 11.00–16.00 

 

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

19 lat. Kampania przewiduje zajęcia w szkołach – w wymiarze jednej godziny lekcyjnej – 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. 

 

Więcej o kampanii Rakoobrona: www.rakoobrona.pl 

 

 
Kontakt dla mediów: 

Agata Biernat 

e-mail: agata@fundacjarosa.pl 

tel. kom. +48 605 898 655 

 

 

http://www.rakoobrona.pl/

