
 

 

Wrocław, 21 września 2016 r. 

 

 

Informacja prasowa 

Bezpłatne badanie znamion na Wyspie Słodowej – przyjdź i skorzystaj! 

 

W ostatni weekend września Wyspa Słodowa już po raz dziesiąty zamieni się w prozdrowotne centrum 

na świeżym powietrzu. W ramach jubileuszowych X Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia mieszkańcy 

stolicy Dolnego Śląska będą mogli skorzystać z szeregu badań profilaktycznych i aktywności. W czarnym 

namiocie kampanii Rakoobrona lekarz dermatolog bezpłatnie przebada znamiona pod kątem czerniaka 

skóry. 

 

Koniec września to idealny moment na powakacyjny przegląd ciała i sprawdzenie, czy zmiany, które 

pojawiły się latem na skórze bądź niedawno uległy modyfikacji, powinny niepokoić. 24 i 25 września na 

Wyspie Słodowej w ramach X Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia, organizowanych przez Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskie Centrum Rozwoju 

Społecznego, każda zainteresowana osoba będzie mogła skorzystać z bezpłatnej konsultacji 

z dermatologiem. Badania zmian barwnikowych pod kątem czerniaka skóry odbędą się w czarnym 

namiocie kampanii informacyjno-edukacyjnej Rakoobrona. 

 

– Z chęcią angażujemy się w wydarzenia namawiające do zdrowego i aktywnego trybu życia, dlatego nie 

mogło nas zabraknąć podczas tegorocznych Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia. Zapraszamy wszystkie 

zainteresowane osoby do skorzystania z bezpłatnego badania znamion. Współpracujący z nami lekarz 

obejrzy podejrzaną zmianę pod specjalną lupą – dermatoskopem. Konsultacja jest bezbolesna, 

nieinwazyjna i trwa zaledwie kilka minut – tłumaczy Katarzyna Galewska, koordynator projektu 

Rakoobrona. 

 

Osoby, które odwiedzą czarny namiot akcji, będą mogły również porozmawiać z organizatorami 

programu o profilaktyce raka płuca i raka szyjki macicy, poznać proste zasady pozwalające 

zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, sprawdzić swoją wiedzę na temat czerniaka 

złośliwego poprzez wypełnienie krótkiej ankiety, odpocząć na leżakach, a także wypisać kartkę do 

Powstańca Warszawskiego w ramach projektu BohaterON. 

 

Dotychczas z bezpłatnych badań pod kątem czerniaka złośliwego podczas akcji plenerowych kampanii 

Rakoobrona skorzystało prawie 5900 osób, a kilkaset z nich zostało skierowanych na dalsze konsultacje.  

 

Ponadto od maja br. przy ulicy Zwycięskiej 14e/4 w przychodni OTOMED działa stacjonarny gabinet 

Rakoobrony. Dermatolodzy przyjmują pacjentów dwa razy w tygodniu – we wtorki i w czwartki. 

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna, której można dokonać, dzwoniąc pod numer: 71 715 

91 91. W ciągu czterech miesięcy z darmowej porady lekarza specjalisty skorzystało ponad 600 osób. 

 



 

 

– Nasz punkt cieszy się ogromnym zainteresowaniem wrocławian i nie tylko. By zasięgnąć porady 

dermatologa, nie potrzeba skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Wystarczy zadzwonić, umówić 

się na wizytę i przyjść w wyznaczonym terminie – informuje Galewska. W przyszłości organizatorzy 

kampanii planują otwarcie bezpłatnych punktów badań w całej Polsce. 

 

Projekt Rakoobrona odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz przy wsparciu 

merytorycznym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, 

Dolnośląskiego Centrum Onkologii i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-

Radeckiego we Wrocławiu. 

 

 

Rakoobrona podczas X Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia 

Gdzie: Wyspa Słodowa, czarny namiot kampanii Rakoobrona 

Kiedy: 24.09.2016 r. (sobota), godz. 12.00 – 17.00 

 25.09.2016 r. (niedziela), godz. 13.00 – 18.00 

 

 
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. Organizatorami kampanii są Fundacja Rosa 

i Fundacja Sensoria. 

 

Więcej o kampanii Rakoobrona: www.rakoobrona.pl 

 

 
Kontakt dla mediów: 

Agata Biernat 

e-mail: agata@fundacjarosa.pl  

tel. kom. +48 605 898 655 
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