Warszawa, 15 czerwca 2021 roku

Państwo Dyrektorzy
Państwo Pedagodzy

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 za pośrednictwem organów
prowadzących zapraszamy wszystkie szkoły do uczestnictwa.
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.
Powyższe ekstraordynaryjne wyniki to wymierny efekt Państwa codziennej, mozolnej pracy z uczniami, która
bywa czasem niezauważana. Dlatego też z tym większą stanowczością oraz przekonaniem winszuję oddania,
zaangażowania w pracę oraz wytrwałości. Słowa uznania należą się tym bardziej, iż wszystkie zajęcia
realizowane są pro publico bono. Ośmielam się także już teraz prosić o dalszą współpracę w ramach kolejnych
edycji programu. Gorąco na Państwa liczę!

Drodzy Państwo,
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. Edukacyjna podróż w czasie i zbiór zasad na temat ochrony przed czerniakiem
znajdują się pod linkiem.

Sumując 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.
Polecając się Państwa uwadze, łączę wyrazy najgłębszego szacunku.
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