
    

                
Projekt „Wzrasta liczba nowotworów skóry-zbadaj się” realizowany jest w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja                                   

Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                                                                                                                                  

 
W okresie od 01.03.2020 r. do 31.10.2020 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego na Oddziale Onkologii Dziennej ul. Borowskiej 213, 50-369 Wrocław oraz 
Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, ul. Chałubińskiego 1, 58-368 Wrocław 

organizowana będzie KAMPANIA PROFILAKTYCZNA w postaci OTWARTYCH 
EVENTÓW EDUKACYJNYCH jako konsultacje pod hasłem: 

 
„Skóra nie dla raka! Badaj się to nie boli! 

 
W tym czasie w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych, lekarze specjaliści z 
zakresu dermatologii oraz onkologii zbadają Państwa skórę pod kątem czerniaka i 
innych nowotworów skóry. Badanie wykonane będzie za pomocą specjalistycznej 
aparatury medycznej, którą będą posługiwać się lekarze. W trakcie badania 
diagnozowane będą niepokojące zmiany na skórze. 

 
Badanie będzie trwało kilka minut, jest metodą nieinwazyjną oraz 

całkowicie bezbolesną! 
 
Podczas wizyty u lekarza specjalisty skorzystacie Państwo także z konsultacji 
edukacyjnej/świadomościowej, dzięki której poznacie zasady prawidłowej profilaktyki 
przeciwsłonecznej oraz innych prozdrowotnych zachowań. Konsultacja edukacyjna ma za 
zadanie uzmysłowić jak ważne jest stosowanie ochrony przeciwsłonecznej oraz jak się 
chronić przed nowotworami skóry. 

 
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne! 

 
Kto może zgłosić się do Projektu? 
 
Badanie przesiewowe objęte będą osoby zamieszkujący województwa: dolnośląskie, 
śląskie oraz opolskie w wieku 50-64 będące w grupie podwyższonego ryzyka w 
celu wczesnego wykrycia choroby;  
Dodatkowo, w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowania 
niepokojących znamion bądź czynników ryzyka zachorowania, wsparcie będą mogły 
otrzymać osoby w wieku 15-49 lat oraz po 65 r. ż, gdy są nadal aktywne 
zawodowo.  
Konsultacją edukacyjną objęci będą pacjenci zamieszkujący województwa: 
dolnośląskie, śląskie oraz opolskie oraz będący osobami aktywnymi zawodowo, tj. osoby 
w wieku 15-64 lata lub starsze pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo. 

  
Rejestracja: 

Klinika Dermatologii, Wenerologii 

i Alergologii 
 

ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław 
nr tel. do rejestracji:  71 784 22 86 

Oddział Onkologii Klinicznej  

z Dziennym Oddziałem Onkologii 
 

ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław 
nr tel. do rejestracji 71 733 10 21  

 
Powyższe działania realizowane są w ramach projektu: „Wzrasta liczba nowotworów skóry – 
zbadaj się!”, w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

Wszelkie informacje znajdują się na platformie projektu pod adresem: 
https://zdrowaskora.usk.wroc.pl 

https://zdrowaskora.usk.wroc.pl/

