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Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok
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Celem Stowarzyszenia jest udzielanie kompleksowej pomocy osobom chorym na czerniaka,
ich rodzinom. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat choroby czerniaka
i dostępnych najnowszych metod leczenia oraz wspieranie badań naukowych w tym zakresie.
Szerzenie wiedzy o chorobie za pomocą prowadzenia działalności szkoleniowej i wydawniczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami, Organizowanie pomocy finansowej, psychologicznej
oraz prawnej chorym. Poszukiwanie podmiotów wyrażających chęć udzielenia pomocy
chorym na czerniaka oraz ich rodzinom, w szczególności poprzez udzielanie pomocy
w finansowaniu kosztów leczenia oraz pośredniczenie między chorymi i ich rodzinami
a takimi podmiotami.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, osobą prawną nie prowadzącą
działalności gospodarczej.
Wszelkie prace w ramach Stowarzyszenia wykonywali członkowie Stowarzyszenia nie
pobierając za to żadnych wynagrodzeń.
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Zawarto 13 umów na wykonanie czynności dotyczących administrowania strony internetowej
Stowarzyszenia i opracowanie programów w pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe: z
lekarzami specjalistami za przeprowadzone akcje wczesnego wykrywania zmian
nowotworowych na skórze przy pomocy videodermatoskopu: oraz za tworzenie bazy danych
(obsługę informatyczną i usługę organizacyjną).

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez spotkania z pacjentami i ich rodzinami. Udziela
m.in. wsparcia psychologicznego chorym w trakcie leczenia. Spotkania te odbywały się
w każdy czwartek w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
W dniach 15-16 stycznia w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbyła się Konferencja pt.
"Życie po chorobie nowotworowej w teorii i praktyce. Nasze Stowarzyszenie objęło
patronatem Konferencję. W drugim dniu konferencji Stowarzyszenie promowało się na
stoisku, gdzie były ulotki, foldery oraz wyświetlany był film o badaniach profilaktycznych
skóry.
Z okazji Światowego Dnia Chorego w dniach 10-11 lutego br. w Warszawie odbyło się VIII
Forum Liderów Organizacji Pacjentów oraz uroczysta gala wręczenia Nagród Świętego
Kamila. Organizatorem obchodów byli Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz
Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. W dniu 10 lutego razem z innymi
organizacjami pacjenckimi mieliśmy zaszczyt spotkania się z premierem Donaldem Tuskiem.
Nasza przedstawicielka przekazała w imieniu chorych na czerniaka pismo - list z prośbą
o wsparcie badań nad leczniczą szczepionką profesora Andrzeja Mackiewicza. Mamy
ogromną ufność, iż po wielu usilnych staraniach nasz problem zostanie dostrzeżony, a chorzy
będą mieli nadzieję leczyć się tą szczepionką.
W marcu 2014 roku została podpisana umowa na zadanie publiczne z Starostwa
Poznańskiego na Kampanię Profilaktyczną – Razem pokonamy czerniaka. Otrzymaliśmy
wówczas 3750 zł.
W maju 2014 r profesor Andrzej Mackiewicz otrzymał pierwszą transzę z NCBR-u na
leczenie szczepionką grupy chorych będących w badaniu klinicznym. Na pięć lat chorzy mają
zapewnione leczenie.
Stowarzyszenie przystąpiło po raz drugi do konkursu na Poznański Budżet Obywatelski na
rok 2015 r. Ponownie zostaliśmy wybrani spośród wielu organizacji, gdzie 20 z nich mogło
ubiegać się o realizacje swojego projektu. Naszymi głównymi zamierzeniami było:
- uruchomienie stałego punktu diagnostycznego;
- prowadzenie prelekcji na terenie miasta Poznania wraz z badaniami skóry;
- wsparcie psychologiczne dla chorych i ich rodzin poprzez dyżury psychoonkologa.
Niestety po raz drugi nie udało się osiągnąć celu.
W roku 2014 udało nam się zebrać z 1% - 94.724,11. Kwotę tę przekazaliśmy na badania nad
szczepionką przeciw czerniakowi, na utrzymaniu toku leczenia dla pacjentów objętych
programem badawczym oraz na akcje profilaktyczne badań znamion skóry
videodermatoskopem.
2

Film promujący nasze stowarzyszenie, mający na celu uzyskania 1% z podatku był
wyświetlany w telewizji publicznej w marcu i kwietniu 2014 r.
W roku 2014 przeprowadziliśmy akcje badań skóry z użyciem videodermatoskopu :
29.01.2014 r Konin przebadano 45 do usunięcia 4
01.02.2014 r Konin przebadano 56 do usunięcia 3
20.02. 2014 Poznań 30 usunięcia 11
03.04.2014 r. Poznań 32 usunięcia 12
08.05.2014 r Poznań 27 usunięcia 15
10.05. 2014 r Pleszew przebadano 34 do usunięcia 3
13-14.05.2014 r Pniewy szkolenia
17.05.2014r. Licheń przebadano 137 do usunięcia 6
31.05.2014 r. Margonin przebadano 63 do usunięcia 2
07.06.2014 r. Poznań, Łęgi Dębińskie przebadano 68 do usunięcia 6
12.06. 2014r. Poznań 31 do usunięcia 10
08.06.2014 r. Poznań Parafia Zmartwychwstania Pańskiego przebadano 38 do usunięcia 3
10.07.2014 r. Poznań 38 do usunięcia 13
18.08.2014 r. Pniewy przebadano 92 do usunięcia 2
11.09.2014 r. Poznań 34 do usunięcia 11
12.10.2014 r. Konin przebadano 65 do usunięcia 3
26.10.2014r. Poznań – Zwrotnik Raka przebadano 32
09.11.2014 r. Konin przebadano 71
Przebadano 893 osoby zalecono usunąć 102 podejrzanych znamion.
Akcje współfinansowane ze środków Starostwa Poznańskiego.
Czerwonak: 24 maja 2014 przebadano 76 osoby 4 znamiona do usunięcia(niepokojące)
Suchy Las 21 czerwca 2014 przebadano 77 osób nic nie wykryto.
Mosina 13 lipca 2014 r przebadano 68 osób, 5 do usunięcia.
Puszczykowo 02 września 2014 przebadano 60 osób 6 do usunięcia
Kórnik 06.09.2014 r przebadano 46 osób 2 do usunięcia 5 do obserwacji
Tarnowo Podgórne 07.09.2014 r przebadano 74 osoby w tym 3 podejrzenia nowotworu
skóry, 10 do usunięcia 11 do obserwacji.
Komorniki 04.10.2014 r. przebadano 60 osób 4 podejrzane o nowotwór skóry, 5 do
usunięcia, 2 obserwacja.
Stęszew 11 października 2014 przebadano 67 osób, 1 nowotwór skóry, 4 do wycięcia
Rokietnica 18 październiak 2014 przebadano 63 osoby, 6 do usunięcia, 10 do obserwacji.
Swarzędz 23 października 80 osób 4 nowotwory skóry (podstawnokomórkowe) do
obserwacji 4
Suma 671 osób, zdiagnozowano podejrzenie o nowotwory skóry 8, do usunięcia 42.
Łącznie w roku 2014 przebadano 1564, do usunięcia było 152 podejrzanych znamion.

Film promujący nasze stowarzyszenie, mający na celu uzyskania 1% z podatku był
wyświetlany w telewizji publicznej w marcu i kwietniu 2013 r.
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Jak co roku promowaliśmy nasze Stowarzyszenie w prasie i telewizji. Ukazywały się liczne
reportaże i wywiady. Pisaliśmy pisma i listy do Ministra Zdrowia i Premiera Polski prosząc
w nich o zajęcie się naszą szczepionką.
Stowarzyszenie współpracowało z Katedrą Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim
Centrum Onkologii, Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, Onko-Med w Koninie,
Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Akademią Walki z Rakiem, Caritasem,
Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym w Koninie, Urzędem Miasta Poznania - Wydział
Zdrowia i Opieki Społecznej, Pnieńskimi Amazonkami, Polską Koalicją Pacjentów
Onkologicznych, Fundacją Podaj Dalej oraz Stowarzyszeniem Gladiator, Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk. Stowarzyszenie brało
czynny udział w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych
Stowarzyszenie brało udział w szkoleniach organizowanych przez PISOP w Poznaniu
i Koninie. Uczestniczyły w nim Prezes Mirosława Skitek, Janina Rudnicka Lewandowska .
Stowarzyszenie będzie nadal promowało profilaktykę badań znamion w mniejszych
miejscowościach, gdzie jest trudniejszy dostęp do badań profilaktycznych.

Prezes Mirosława Skitek

Sekretarz Aleksandra Solińska
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Skarbnik Janina RudnickaLewandowska

