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Szanowni Państwo,
W imieniu Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym
Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN
ONKOMA) składam podziękowanie za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki
czerniaka w edycji 2020/2021.
Od 2018 roku SKN ONKOMA ściśle współpracując z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, realizuje ww. program, tym samym pełniąc funkcję organizatora oraz
koordynatora ogólnopolskiego. Podejmowane przez nas działania wpisują się w obszar drugi Narodowej
Strategii Onkologicznej przyjętej przez Uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 roku tj. Inwestycje
w edukację, prewencja pierwotna i styl życia – Ograniczanie zachorowalności na nowotwory przez redukcję
ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów. Zrealizowanie założonych celi w powyższym obszarze
możliwe jest m.in. poprzez rozszerzenie w 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. Dlatego też rokrocznie do udziału w programie zapraszamy wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego. Przy czym z przykrością trzeba przyznać, iż tylko co czwarty włodarz widzi sens
i

konieczność edukowania mieszkańców swoich małych ojczyzn. Jednakże liczba samorządów

odpowiadających pozytywnie na wystosowane zaproszenie ustawicznie rośnie – w pierwszej edycji programu
uczestniczyło 176 samorządów, obecnie już ponad 650 jednostek.
W ciągu ostatnich trzech lat (2018-2021) dzięki współpracy z 650 samorządami (powiatowymi, miejskimi,
miejsko-wiejskimi, wiejskimi), a także gronem pedagogicznym w niemalże 3 300 szkołach - podstawowych oraz
ponadpodstawowych zostało zorganizowanych ponad 63 tysiące godzin zajęć z uczniami na temat czerniaka.
Udział w zajęciach wzięło już do tej pory ponad milion uczniów (!) w skali całego kraju – z czego tylko
w pandemicznym roku szkolnym 2020/2021 głównie w formie nauczania zdalnego ponad 430 tysięcy, co
stanowi niemalże 10% uczniów w całym kraju. Edukacja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z 11 800
nauczycielami.
Nie można również pominąć faktu, iż wszystkie samorządy oraz szkoły uczestniczące w programie w ciągu
Ogólnopolskiego Tygodnia Świadomości Czerniaka (w tym roku organizowany jest w dniach 14-20 czerwca)
publikują na prowadzonych przez siebie stronach internetowych oraz kanałach w mediach społecznościowych
niezwykle wartościowe materiały edukacyjne. Zapewnia to ogromny zasięg społeczny prowadzonej kampanii Szczególnie cenne są filmy, które dostępne są do obejrzenia w serwisie YouTube pod linkiem ukazujące
czerniaka w coraz to innej odsłonie.

W ramach tegorocznej, jubileuszowej, X edycji kampanii realizowanej pod hasłem #Czerniak18+
postanowiono poruszyć wyobraźnię odbiorców. Wraz z tegorocznymi Ambasadorami akcji, znanymi aktorami
Katarzyną Ptasińską i Arturem Barcisiem, został przygotowany film, w którym bohaterowie w niespodziewany
sposób przenoszeni są do nieznanej przyszłości, gdzie mogą przekonać się, jakie są konsekwencje
niestosowania się do zasad prewencji pierwotnej lub wtórnej, w tym przede wszystkim do ochrony przed
słońcem i kontroli znamion u specjalistów.
Szanowni Państwo,
W ciągu ostatnich 10 lat, wiedza Polaków nt. czerniaka i czynników ryzyka sprzyjających jego rozwojowi
znacząco wzrosła – wynika z badania opinii przeprowadzonego w maju 2020 roku przez dom badawczy ARC
Rynek i Opinia na zlecenie firmy Novartis i Akademii Czerniaka w odniesieniu do danych uzyskanych z badania
świadomości społecznej zrealizowanego w 2011 roku. Z ogromnym ubolewaniem musimy przyznać
jednakowoż, iż rosnąca świadomość nie przekłada się jeszcze na równi na zmianę naszych postaw i
odpowiednio częste podejmowanie działań profilaktycznych, które realnie mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia
czerniaka.
Biorąc pod uwagę powyższe, z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, iż niniejszy program koordynowany
przez SKN ONKOMA stanowi unikalną oraz prawdopodobnie największą kampanię edukacyjno-informacyjną
w skali kraju. Z uwagi na jego ogromną wartość dodaną już teraz zapowiadamy jego kontynuację w roku
szkolnym 2021/2022, o czym będą Państwo szczegółowo poinformowani niebawem.
Kończąc chciałbym przywołać słowa z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej z 1600 roku - „Takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie (…).” . Mimo, iż powyższy cytat pierwotnie nie odnosił się
do kwestii zdrowia publicznego, to dziś należy rozumieć go znacznie szerzej. Tylko i wyłącznie dzięki
zjednoczonym, wspólnym wysiłkom lekarzy, władz począwszy od szczebla samorządowego na szczeblu
rządowym skończywszy, pedagogów czy mediów mamy szansę wykształcić wśród społeczeństwa polskiego
szereg zachowań prozdrowotnych z zakresu profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej. Stąd też samorządowcom,
którzy nie pozostali głusi na nasz apel, należą się słowa podziękowania i wyrazy uznania za ich wyróżniającą
postawę.
Polecając się Państwa uwadze, łączę wyrazy najgłębszego szacunku.
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