Warszawa, 25 sierpnia 2021 roku

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Działając w imieniu własnym oraz całej społeczności Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice
Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie –
Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA) mam niebywałą przyjemność już po raz czwarty zwrócić się
do Państwa z uprzejmym zaproszeniem do współpracy przy realizacji największego w skali kraju ogólnopolskiego
programu profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022.
Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w 2018 roku zanotowano około 165 tysięcy nowych
rozpoznań nowotworów złośliwych, w tym prawie 3 700 czerniaków skóry. Co więcej codziennie z powodu czerniaka
umiera czterech mieszkańców Polski. Nie można również nie pominąć faktu, iż co 10 lat liczba chorych na czerniaka
podwaja się, co wprost wynika ze zmiany naszych zachowań: nadmiernego korzystania ze słońca bez właściwej
ochrony przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym oraz nieodpowiedzialnego opalania się w solarium.
Zatem zwiększanie wiedzy na temat czerniaka wśród młodzieży jest tak nadzwyczaj istotne.
Należy zaznaczyć także na wstępie, iż realizacja programu konsumuje założenia obszaru drugiego Narodowej
Strategii Onkologicznej przyjętej Uchwałą Rady Ministrów nr 10 z dnia 4 lutego 2020 roku tj. Inwestycje w edukację,
prewencję pierwotną i styl życia – Ograniczanie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie
profilaktyki pierwotnej nowotworów. Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów w powyższym obszarze możliwe jest
poprzez rozszerzenie od 2020 roku zakresu prowadzonej powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego
stylu życia poprzez wprowadzenie zajęć o zdrowiu w szkołach np. w ramach godzin z wychowawcą. Realizację
niniejszego założenia stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 czerwca 2020 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w którym to dookreślono,
iż na zajęciach z wychowawcą uczniowie winni realizować treści dotyczące istotnych problemów społecznych,
w tym kwestie zdrowotne.
W edycji 2021/2022 przygotowane zostały dla Państwa wszelkie materiały niezbędne do zrealizowania zajęć
z uczniami na temat czerniaka oraz metod skutecznej profilaktyki pierwotnej i wtórnej tj.:
a) Film edukacyjny dla nauczycieli z gościnnym udziałem Pana Prof.dr hab.n.med. Piotra Rutkowskiego
b) Film edukacyjny „Ty decydujesz, czy zachorujesz”
c)

Film edukacyjny dla uczniów

d) Poradnik metodyczny zawierający scenariusz zajęć
e) Prezentacja dla nauczyciela
f)

Ulotka, plakat, zdjęcia

g) Materiały graficzne – ABCDE czerniaka oraz Złote zasady ochrony skóry
Wspomniane powyżej materiały dostępne są pod linkiem
https://onkosys-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/michal_siwik_teams_pibnio_pl/EiKKxdci0CNNlfuxvPiLYdgBQz3A0fE0KKAq_MQsdLWVHw?e=ch28NO

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści wystarczy, że klikną Państwo w powyższy link, przy czym zalecamy
korzystanie z przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox. Uzyskają Państwo w ten sposób dostęp do folderu
z materiałami, które można samodzielnie ściągnąć na swój komputer lub przeglądać w przeglądarce. W przypadku
ewentualnych problemów technicznych związanych z działaniem linku proszę zgłaszać je do lokalnych
koordynatorów z ramienia organu prowadzącego szkołę, którzy to są w bieżącym kontakcie z organizatorem
programu.
Równocześnie uprzejmie prosimy o zrealizowanie zajęć z uczniami w liczbie 1 jednostki lekcyjnej na oddział klasowy
nie później niż do 1 kwietnia 2022 oraz przesłanie wypełnionych sprawozdań (formularze sprawozdania zostaną
Państwu przekazane w oddzielnej korespondencji) do lokalnych koordynatorów w uzgodnionym z koordynatorem
terminie oraz formie.
Szanowni Państwo Pedagodzy,
W ciągu trzech lat działania ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka (2018-2021) dzięki Państwa
codziennej, nieraz mozolnej pracy udało nam się zrealizować ponad 63 tysiące godzin zajęć, w których udział wzięło
aż milion uczniów z całej Polski. Tylko w ubiegłym, szalenie trudnym dla nas wszystkich roku szkolnym 2020/2021
głównie w formie nauczania zdalnego z uwagi na wprowadzane obostrzenia sanitarne związane
z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 objęto 10% wszystkich uczniów w kraju (ok. 430 tysięcy) w 3 300 szkołach.
Przy czym są to jeszcze lepsze wyniki niż w roku szkolnym 2019/2020. Tym samym udowodnili Państwo, iż odważnie
sięgają Państwo po wszelkie nowinki technologiczne, a zmiana formy nauczania uczniów ze stacjonarnej na zdalną
choć w pierwszych chwilach trudna, to nie stanowi przeciwwskazania do kontynuacji programu.
Sumując, jestem głęboko przekonany, iż wspólnie z nami podejmą się Państwo realizacji ogólnopolskiego programu
profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022. Liczę, że zbliżający się niechybnie nowy rok szkolny zaowocuje większą
liczbą szkół uczestniczących w programie, a tym samym zrealizowanych zostanie jeszcze więcej godzin zajęć
z uczniami. Pamiętajmy, tylko solidarnie współdziałając na styku środowiska lekarskiego – samorządów – szkół,
uda się nam zrealizować oczekiwane rezultaty założone w Narodowej Strategii Onkologicznej, tym samym
zmniejszając umieralność z powodu czerniaka skóry.
Z uwagi na ogromny, ogólnopolski zasięg programu oraz dla Państwa komfortu wszelkie zapytania dotyczące
realizacji programu prosimy kierować wyłącznie do lokalnych koordynatorów programu reprezentujących organ
prowadzący szkołę. Odpowiedzi udzielane będą przez przedstawicieli SKN ONKOMA za pośrednictwem urzędników
bez zbędnej zwłoki.
Rekapitulując, pragniemy raz jeszcze zachęcić do udziału w proponowanej przez nas inicjatywie.
Licząc na współpracę z Państwem, przesyłam wyrazy najgłębszego szacunku.
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