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Rzecznik Praw Dziecka

W nawiązaniu do pisma z nia 1 sierpnia 2014 r., znak: ZEW/500/26-1/2014/ESn,

uprzejmie dziękuję za nadesłaną korespondencję oraz proszę o przyjęcie poniższych

informacji.

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów liczba zachorowań na czerniaka

skóry wzrasta po 20 roku życia, przy czym najwięcej zachorowań u obu płci notuje się

między 50 a 64 rokiem życia. Ponadto, ryzyko zachorowania na czerniaka skóry wzrasta

z wiekiem, osiągając swoje maksimum dopiero w ósmej dekadzie życia. Prawdą jest, iż

u obu płci i we wszystkich grupach wiekowych od trzech dekad trwa wzrost zagrożenia

czerniakiem skóry. Wśród młodych mężczyzn (20-44 lat) w latach 1980-2010

zachorowalność wzrosła ponad dwukrotnie; wśród mężczyzn w średnim wieku (45-64

lat) obserwowano prawie 3-krotny wzrost zachorowalności; w najstarszej grupie

wiekowej przyrost zachorowalności był największy — prawie 5-krotny. Wśród kobiet

obserwowano podobne tendencje: ponad 2-krotny wzrost zachorowalności u młodych

kobiet, prawie 3-krotny wśród kobiet w średnim wieku i ponad 3-krotny wzrost

u najstarszych kobiet. Pragnę jednak podkreślić, iż dotychczas w Polsce częstość

zachorowań na czerniaka skóry była u obu płci prawie 2-krotnie niższa niż średnia dla

krajów Unii Europejskiej. Czerniaki skóry występują w Polsce stosunkowo rzadko —

standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosi 6/100 000. Standaryzowane
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współczynniki umieralności osiągają wartość 3,3/100 000 u mężczyzn i 2,6/100 000

u kobiet.

W nawiązaniu do stanowiska Ministerstwa Zdrowia przekazanego w dniu 17 sierpnia

2009 r., znak: MZ-MD-073-232-1/KC/09, w dalszym ciągu brak jest wyników badań

o wysokiej jakości (tj. metaanaliz czy przeglądów systematycznych), potwierdzających

w sposób jednoznaczny wpływ korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie na

powstawanie nowotworów skóry. Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji

Zdrowia brak jest również dowodów, który wskazywałyby, iż niewłaściwe korzystanie

z naturalnego źródła promieniowania Uy może stanowić mniejsze zagrożenie dla

zdrowia ludzkiego od korzystania ze sztucznego źródła promieniowania UV

dostarczanego przez solaria. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że informacje nt.

wpływu solariów na powstawanie nowotworów jest sugestywne, ale nie może być

rozstrzygające. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy nadmierna ekspozycja na

jakiekolwiek promieniowanie UV prowadzić może do niekorzystnych konsekwencji

zdrowotnych. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i instytucje zajmujące się

promocją zdrowia i profilaktyką chorób niezakaźnych, wskazują na zalecane środki

chroniące przed nadmiernym promieniowaniem Uy oraz na zasady racjonalnego

korzystania z solariów. Nie zaleca się zatem korzystania z solariów osobom z fenotypem

I oraz II, licznymi zmianami barwnikowymi na skórze, dużą ilością piegów czy

z przebytymi oparzeniami słonecznymi w dzieciństwie. W maju 2014 r. Amerykańska

Agencja Żywienia i Leków (FDA) zmieniła klasyfikację bezpieczeństwa lamp

stosowanych w solariach z klasy I (małe ryzyko) na klasę II (umiarkowane ryzyko)

i zaleciła, aby urządzenia w solariach zawierały ostrzeżenie, iż nie powinny z nich

korzystać osoby poniżej 18 roku życia.

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono w Polsce różnorodne działania

profilaktyczne w omawianym zakresie. W latach 2009-2010 jednostki Państwowej

Inspekcji Sanitarnej z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego rozpoczęły działania

skierowane do osób korzystających z solariów, a więc do młodzieży szkolnej

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Działania edukacyjne miały na celu kształtowanie

właściwych postaw i zachowań zdrowotnych u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców

w zakresie ochrony zdrowia przed negatywnymi skutkami nadmiernej ekspozycji na

promieniowanie UV. W ramach interwencji odbyły się: 503 spotkania, w których udział

wzięło łącznie 2 212 osób, 134 wykłady—3 860 osób, 119 szkoleń—3 071 osób, 560

prelekcji - 22 846 osób. Zorganizowano konkursy (łącznie 77 konkursów, w których
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udział wzięło 4 522 osób), kampanie, imprezy, festyny (łącznie 45 imprez dla 46 094

osób), w ramach których wydano i przekazano materiały informacyjno-edukacyjne

(ulotki), udzielono 8 145 porad oraz instruktaży w zakresie bezpiecznego korzystania

z promieniowania UV dla 21 654 osób. Nawiązano również szeroką współpracę

z mediami. Działania informacyjno-edukacyjne skierowano łącznie do 1 375 516 osób

oraz 12 554 jednostek na teren ie całego kraju.

Obecnie w Polsce, w ramach programów profilaktyki i wczesnego wykrywania

nowotworów skóry, w tym czerniaka, realizowane są przez jednostki samorządu

terytorialnego następujące interwencje: edukacja na temat choroby oraz czynników

ryzyka jej występowania, promocja zdrowego stylu życia i sposobów zapobiegania

rozwojowi niektórych czynników ryzyka, promocja i edukacja w zakresie wykonywania

samobadania skóry ciała w kierunku wczesnej identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych

zmian skórnych i znamion, przeprowadzanie badania przesiewowego przez lekarza lub

osobę wykwalifikowaną: wywiad, badanie fizykalne, badanie znamion skóry za pomocą

dermatoskopu lub yideodermatoskopu. Przed realizacją, każde ww. działanie musi

uzyskać pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w kierunku

oceny jego efektywności, skuteczności oraz bezpieczeństwa.

Dodatkowo pragnę poinformować, iż Ministerstwo Zdrowia nie prowadziło dotychczas

prac nad ustawowym zakazem korzystania z solariów w odniesieniu do grupy osób

poniżej 18 roku życia. Na bieżąco monitorowana jest jednak sytuacja epidemiologiczna

zachorowań na nowotwory skóry w Polsce, w tym potencjalne czynniki ryzyka

środowiskowego przyczyniające się do występowania omawianej jednostki chorobowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na jednym z ostatnich posiedzeń Parlamentarnego

Zespołu ds. Onkologii Sejmu RP poruszona została kwestia prac nad dokumentem pn.

„Strategia Walki z Rakiem w Polsce na lata 2015-2024”. Dokument powstał z inicjatywy

Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale m.in. Ministerstwa Zdrowia,

Narodowego Funduszu Zdrowia, towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich

i pozarządowych oraz reprezentantów podmiotów leczniczych. Jego celem jest

wskazanie głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy

populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami

nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia osób chorych na nowotwory.

W zaprezentowanej obecnie wersji dokumentu, przewidywane jest podjęcie działań

z zakresu zapobiegania nowotworom wynikającym z narażenia na promieniowanie UV,

w tym: prowadzenie działań edukacyjnych na temat szkodliwości promieniowania Uy,
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wczesne wykrywanie nowotworów skóry, a także podjęcie działań legislacyjnych

ukierunkowanych na ograniczenie dostępu do korzystania z solariów przez osoby

nieletnie. Prezentowana wersja strategii jest obecnie przeznaczona do szerokiej

konsultacji społecznej i, co należy szczególnie podkreślić, może się różnić od

ostatecznej wersji dokumentu. Dokument dostępny jest pod adresem: http://walkazraki

em . pl/sites/defaultlfiles/library/files/strategia_walki_z_rakiem w_polsce_201 5_2024. pdf

Z aktualnych doniesień medialnych wynika, że środowisko onkologiczne pracuje obecnie

nad projektem dotyczącym wprowadzenia zakazu korzystania z solarium przez osoby

niepełnoletnie, który planowany jest do przedłożenia w Sejmie RP jako poselski projekt

ustawy. W przypadku złożenia projektu w ww. formie, Ministerstwo Zdrowia będzie

uczestniczyło w prowadzonych pracach legislacyjnych związanych z ewentualnym

wydaniem przedmiotowego aktu prawnego.
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