Warszawa, 23.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Profilaktyki Udarowej
pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem! uruchamiamy platformę edukacyjną on-line AKADEMIA
STOP UDAROM - www.stopudarom.pl/akademia. Oficjalna inauguracja platformy odbywa się
w formie on-line, za pośrednictwem materiału wideo z udziałem ekspertów https://youtu.be/wCJgB2VT5HA
AKADEMIA STOP UDAROM to pierwsza internetowa platforma edukacyjna dla nauczycieli, która
może pomóc w przekazaniu uczniom wiedzy na temat udaru mózgu. Na platformie nauczyciele
znajdą zestaw pomocy edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia lekcji. Są na niej
zgromadzone, m.in. informacje na temat udaru mózgu, epidemiologii schorzenia, czynników
ryzyka oraz wskazówki jak rozpoznać objawy choroby i reagować w sytuacji ich zauważenia.
Materiały zostały opracowane w konsultacji z ekspertami medycznymi, a nad ich poprawnością
merytoryczną czuwali doświadczeni nauczyciele. Celem platformy jest budowanie świadomości
młodych ludzi, a poprzez nich także pokolenia rodziców i dziadków, na temat medycznych
i społecznych skutków udaru mózgu, profilaktyki choroby oraz właściwego postępowania
w przypadku jej wystąpienia.
AKADEMIA STOP UDAROM została tak skonstruowana, by każdy nauczyciel miał wygodny dostęp
do ciekawych materiałów edukacyjnych i gotowego scenariusza lekcji, który może modyfikować
w zależności od swoich potrzeb i zaplanować zajęcia w dogodnym dla siebie terminie. Wierzymy,
że dzięki platformie, dotrzemy do jak najszerszego grona młodych odbiorców ze szkół w całej
Polsce oraz nauczycieli, którzy przeprowadzając wyjątkową lekcję mogą pokazać, jak uratować
ludzkie życie. Mamy nadzieję, że platforma on-line okaże się przystępna i pomocna, także
w dobie pandemii, kiedy wiedza o chorobach zagrażających życiu, nie traci na znaczeniu.
Będziemy wdzięczni jeśli poinformują Państwo o AKADEMII STOP UDAROM poprzez swoje kanały
informacyjne. W załączeniu przesyłamy grafikę, a w razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Z wyrazami szacunku,
Sebastian Szyper, Prezes Stowarzyszenia Udarowcy-Liczy się wsparcie!
współinicjator Programu
Agencja koordynująca: PRIMUM PR, akademia@primum.pl
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Ogólnopolski Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać
superbohaterem! to pierwszy taki projekt edukacyjny adresowany do uczniów szkół
podstawowych, dzięki któremu dowiadują się oni czym jest udar mózgu, jakie są jego objawy, jak
reagować w sytuacji zauważenia objawów i co przyczynia się do wystąpienia tego groźnego
schorzenia. Scenariusz zajęć powstał we współpracy z nauczycielami z Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. W ramach programu w latach 2018-2019 odbyły się
bezpłatne warsztaty edukacyjne nt. udaru mózgu w szkołach podstawowych we wszystkich
województwach w Polsce. Inicjatorami programu są „Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się
wsparcie” i firma Boehringer Ingelheim, a partnerem Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA. Projekt realizowany jest pod patronatem Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych.
Honorowy patronat nad programem objęły: Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo
Neurologiczne oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, które uznały wagę i znaczenie
prozdrowotne programu, jakie może przynieść społeczeństwu jego powszechne zastosowanie.
W marcu 2019 r. Ogólnopolski Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty
możesz zostać superbohaterem!” otrzymał nagrodę „Wizjonerzy Zdrowia 2019” w kategorii
Wizjonerski Program Edukacyjny i Profilaktyczny. Ogólnopolski Program Edukacyjny na rzecz
Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem! jest realizowany w ramach
największej kampanii społecznej dotyczącej udaru mózgu – STOP UDAROM
(www.stopudarom.pl).
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