Wrocław, 11 grudnia 2017 r.

Informacja prasowa
Zrób sobie prezent, na który zasługujesz – zapisz się na bezpłatne badanie znamion w gabinecie
Rakoobrony
Zbliża się koniec roku i Boże Narodzenie, nasze głowy coraz mocniej zaprzątają tematy świątecznych
prezentów. Może zamiast kolejnej pary skarpet, książki czy kosmetyku podarujesz najbliższej osobie – albo
sobie samemu – o wiele cenniejszy podarunek: zdrowie? Trwają zapisy do bezpłatnego punktu badania
znamion we Wrocławiu na grudzień 2017 i pierwszy kwartał 2018 roku.
Każdy z nas posiada pieprzyki, piegi, plamki czy przebarwienia na ciele. Większość jest nieszkodliwa, ba!
nawet dodaje uroku. Ale niektóre z nich mogą być zapowiedzią groźniejszej choroby, o której wolelibyśmy
się dowiedzieć wcześniej. Warto więc podarować sobie albo komuś z najbliższych taką szansę, tym
bardziej, że badanie jest krótkie, bezbolesne i całkowicie darmowe. By zasięgnąć porady dermatologa, nie
potrzeba skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Wystarczy zadzwonić, by umówić się na bezpłatną
konsultację w gabinecie Rakoobrony mieszczącym się w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym Opieki
Zdrowotnej „Dobrzyńska” we Wrocławiu. Lekarz specjalista przyjmuje tu w każdy wtorek w godz. 15.00–
19.00 z pominięciem świąt i dni wolnych od pracy.
– Profilaktyka nie powinna się kojarzyć z czymś strasznym, można się o tym osobiście przekonać,
odwiedzając nasz punkt. Od początku jego działania – maja 2016 roku – z bezpłatnego badania znamion
skorzystało ponad 1500 osób – mówi Agnieszka Łesiuk, dyrektor ds. projektów i komunikacji w Fundacji
Sensoria. – Choć zbliża się koniec roku, jeszcze mamy wolne miejsca na badania, chcielibyśmy objąć
specjalistyczną konsultacją jak najwięcej osób. Warto w tym świątecznym okresie zatrzymać się, pomyśleć,
co dla nas jest najważniejsze. Koniec roku sprzyja takim refleksjom. Może noworocznym postanowieniem
będzie wizyta u dermatologa?
Obecnie przyjmowane są także zapisy na wizyty w pierwszym kwartale 2018 roku (styczeń – marzec).
Rejestracja na bezpłatne badanie znamion w Centrum Medycznym „Dobrzyńska” (ul. Dobrzyńska 21/23)
jest prowadzona we wtorki i czwartki w godz. 10.00–12.00. Można jej dokonać, dzwoniąc pod numer: 733
972 730.
Wizyta w gabinecie #RKBN to doskonała okazja, by sprawdzić swoje znamiona. Nie zwlekaj – zapisz się
już dziś! W końcu najlepszy czas na działanie jest TERAZ!
* Konsultacje dermatologiczne obejmują wyłącznie badanie zmian skórnych pod kątem czerniaka złośliwego.

Kampania Rakoobrona jest prowadzona od 2014 roku i oprócz czerniaka porusza tematykę związaną
z rakiem płuca i rakiem szyjki macicy. W ramach programu w 921 szkołach ponadpodstawowych odbyły
się lekcje o trzech nowotworach. Ponadto, w okresie wiosenno-letnim przy okazji imprez plenerowych

w całej Polsce są organizowane akcje edukacyjne z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Do tej pory
w czarnym namiocie Rakoobrony oraz w gabinetach we Wrocławiu i Gdyni podejrzane znamiona zbadało
ponad 10000 osób.
Projekt Rakoobrona odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz przy wsparciu
merytorycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Dolnośląskiego Centrum Onkologii,
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu.

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 szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. 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 i Gdyni. Projekt jest inicjatywą Fundacji Rosa i Fundacji Sensoria.
Więcej o kampanii Rakoobrona: www.rakoobrona.pl
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