
Programy profilaktyczne i edukacyjne dla 

młodzieży realizowane w naszej szkole: 

 
"Profilaktyka raka piersi" 

–program o działaniachprofilaktycznych, 
rozpoznawaniu i leczeniu raka piersi 

 

 
 

Celem programu jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz 
uświadamianie kobietom, że wcześnie wykryta choroba jest wyleczalna. Taka 
świadomość może uratować życie! Działania podejmowane w ramach kampanii 
"Różowa wstążeczka"mają przypominać, że nowotwór piersi nie jest wyrokiem, a 
jedynym i najskuteczniejszym sposobem na wczesne wykrycie i efektywne 
zapobieganie rozwojowi choroby jest regularne wykonywanie badań 
profilaktycznych.    
https://www.zwrotnikraka.pl/objawy-raka-piersi-sutka/   
 

"Zapobieganie HIV/AIDS i STD" 
-  program o etiologii i profilaktyce wirusa HIV i 

AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową 
 

 

Program opracowywany został przez Krajowe Centrum ds. AIDS  agendę Ministra 
Zdrowia, które określa politykę państwa w obszarze zapobiegania i zwalczania 
HIV/AIDS. 

Cel główny: 

 ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV 

 zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie 
profilaktyki HIV/AIDS 

https://www.zwrotnikraka.pl/objawy-raka-piersi-sutka/


Cele szczegółowe: 

 wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiany 
postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i 
życie. 

 poszerzenie oferty informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy. 

 usprawnienie opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży. 

 zwiększenie dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku 
HIV. 

 zwiększenie i integracja działań mających na celu zapobieganie zakażeniom HIV i 
innym chorobom przenoszonym drogą płciową. 

https://aids.gov.pl/  
  

"Wybierz życie - pierwszy krok" 
- program o profilaktyce raka szyjki macicy  

i roli wirusa HPV w jego powstawaniu 
 

 

Cel główny programu: 

 zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. 

Cele szczegółowe: 

 zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa 
HPV w jego powstawaniu. 

 podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy 

 motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym 
przez całe życie. 

 przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku 
lokalnym. 

 dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne. 

 zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego 

 zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego 
tytoniu 

 kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich 

 kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w 
społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia. 

 

http://www.pierwszykrok.edu.pl/  

 
 

https://aids.gov.pl/
http://www.pierwszykrok.edu.pl/


"ARS, czyli jak dbać o miłość" 
- programdotyczący profilaktyki używania 

substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, 
narkotyki, dopalacze) 

 

 
 

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, 
prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. 

Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki 
uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych 
używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez 
młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak 
nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie 
nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w 
kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą 
być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.). 

   Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. 
Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do 
najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas 
stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. 
Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości 
oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. 

http://www.zdrowiewciazy.pl/  
 
 
 

"Znamię! Znam je?" 
- program dotyczący profilaktyki i leczenia czerniaka 

 

 

http://www.zdrowiewciazy.pl/


 
Celem głównym programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z 

zakresu profilaktyki czerniaka. Adresatami programu są uczniowie szkół 
ponadpodstawowych oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych.   
 
https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-
znamie-znam-je/program-do-szkol/ 
 
 

"Łączy nas krew, która ratuje życie" 
-  program propagujący ideę  
Honorowych DawcówKrwi 

 
Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie Rzeczpospolitej Polskiej 

samowystarczalności w zakresie krwi i jej składników oraz poprawa bezpieczeństwa 
krwi i jej składników. 

Celami szczegółowymi programu są: promocja i edukacja w zakresie honorowego 
krwiodawstwa. 

http://www.twojakrew.pl/  
 
 
  

"Podstępne WZW" 

– program jest odpowiedzią na pojawiające się 
wciąż nowe przypadki zakażeń wirusem HBV i HCV 

 

 
 

Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat 
wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz zasad profilaktyki zakażeń HBV i 
HCV. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych.    
http://www.gwiazdanadziei.pl/   
  
 

https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/program-do-szkol/film-edukacyjny-dla-uczniow
https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/program-do-szkol/film-edukacyjny-dla-uczniow
http://www.twojakrew.pl/
http://www.gwiazdanadziei.pl/


W ramach szeroko pojętej profilaktyki 

zdrowotnej, w naszej szkole obchodzone są: 

Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 

Na pamiątkę powstania  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – 7 kwietnia 
każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie 

szczególnej uwagi społeczności międzynarodowej na największe zagrożenia dla 
zdrowia publicznego oraz pojawiające się nowe problemy zdrowotne społeczeństw 
na całym świecie. Corocznie WHO określa nowe hasło poruszające najważniejsze 

kwestie zdrowotne. 

 

Z tej okazji co roku w naszej szkole obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia, 
w ramach którego odbywają się konkursy wiedzy, zabawy sportowe oraz kiermasz 
zdrowej żywności. 

 

Światowy Dzień bez Papierosa –  31 maja 

Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze 

względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami 

wywoływanymi przez palenie papierosów 

Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła dzień 7 kwietnia Światowym Dniem bez 

Papierosa w 1987 roku (rezolucja WHA40.38). Rok później rezolucją WHA42.19 

przeniosła święto na 31 maja.Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego 

świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki 

zdrowotne. Dzień ma równie zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od 

wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie. 

 

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Papierosa, w naszej szkole ma 
miejsce akcja plakatowo-informacyjna. 



 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – 23 lutego 

Święto obchodzone po ustanowieniu przez Ministerstwo Zdrowia od 2001 roku (lub 

od 2002 ustanowione przez Ministra Zdrowia Mariusza Łapińskiego, według 

niektórych źródeł). Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i 

zachęcenie chorych do leczenia. 

 

W ramach obchodów tego święta, w naszej szkole ma miejsce akcja 
plakatowo-informacyjna. 

 

Dzień Dawcy szpiku – co roku tuż przed studniówką 

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór 

krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na 

wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu 

chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek 

macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. 

Rak krwi to potoczna nazwa używana do określenia nowotworu, który atakuje 

system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy 

wiele rodzajów raka krwi, w tym białaczkę. Na całym świecie co 4 minuty zostaje u 

kogoś zdiagnozowany rak krwi, a co 10 minut odbiera on komuś życie. W przypadku, 

gdy nie pomagają konwencjonalne metody, takie jak chemioterapia czy naświetlanie, 

jedynym wyjściem pozostaje przeszczepienie komórek macierzystych od bliźniaka 

genetycznego. 

 



Nasz szkoła od kilku lat współpracując z Fundacją DKMS organizuje Dni 

Dawców Szpiku dla pełnoletnich uczniów i ich rodzin. 

30 stycznia 2015 

Zarejestrowanych: 42 potencjalnych dawców 

 

 

 

 

11 luty 2016 

Zarejestrowanych: 72 potencjalnych dawców 

 

12 styczeń 2017 



Zarejestrowanych: 39 potencjalnych dawców 

 

 

 

 

25 styczeń 2018 

Zarejestrowanych: 45 potencjalnych dawców 

 

 

 

6 luty 2019 

Zarejestrowanych: 50 potencjalnych dawców 



 

 

 

8 styczeń 2020 

Zarejestrowanych: 58 potencjalnych dawców 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


