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L
w związku z adal nierozwiązaną kwestią korzystania z solariów przez dzieci

i młodzież ponawiam swój postulat wyrażony w wystąpieniu z 1 sierpnia 2014 r.

(ZEW/500/26-1/2014/ESn), aby w pracach legislacyjnych nad regulacją dotyczącą

korzystania z solariów wprowadzić zakaz korzystania z tych urządzeń przez osoby
niepełnoletnie.

W obticzu przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia1 danych
potwierdzających wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór skóry. w związku

z nadmiernym korzystaniem ze sztucznego promieniowania UV, które wytwarzają łóżka
opalające. dostrzegam potrzebę pilnego podjęcia działań legislacyjnych w celu ochrony

zdrowia i życia najmłodszych użytkowników solariów. Rosnąca liczba zachorowań na
czerniaka wśród młodych ludzi pozwala uznać wydane przez WHO zalecenia za racjonalne

i godne wdrożenia poprzez wprowadzenie bezwarunkowego zakazu korzystania z solariów
przez dzieci. Jestem przekonany, że zagrożenie zachorowalnością na choroby nowotworowe

skóry powodowane przez nadmierną ekspozycję na sztuczne promieniowane UV, uzasadnia
wprowadzenie takich rozwiązań. Badania dowodzą, że dawki promieniowania otrzymane
W ciągu całego życia kumulują się. Dotyczy to także sztucznego promienio\ania
wytwarzanego przez lampy solariów.

Projekt Glohalcan 2008: Cancer Incidence and Mortality Worldwide, International Agency for Research on
Cancer. World Health Organization.
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W mojej ocenie pozostawienie tego rodzaju zagrożenia tylko i wyłącznie działaniom

o charakterze edukacyjnym nie gwarantuje odpowiedniej ochrony dzieciom, które — jak

wskazują oceny ekspertów — są szczególnie narażone na zgubne skutki korzystania

z solariów. Nieoceniona jest oczywiście rola działań zmierzających do uświadomienia

zarówno opiekunom, jak i samym dzieciom szkodliwości promieniowania ultrafo1etowego

wytwarzanego przez lampy solariów, o których pisał Pan w liście z 27 sierpnia ubiegłego

roku (MZ-ZP-Z-O”79-30506-2/AKII4). Jednak w mojej ocenie powinny to być inicjatywy

podejmowane równolegle z działaniami legislacyjnymi zmierzającymi do wprowadzenia

konkretnych rozwiązań prawnych.

Jak wskazał Pan w odpowiedzi na moje ostatnie wystąpienie w tej sprawie

Amerykańska Agencja Żywienia i Leków zmieniła klasyfikację niebezpieczeństwa lamp

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

umieszczanie na urządzeniach ostrzeżeń, że nie powinny z nich korzystać osoby poniżej 18
roku życia. Dowodzi to. że problem szkodliwości korzystania z solariów przez dzieci jest

dostrzegany coraz wyraźniej.

Nie bez znaczenia jest fakt, że kraje takie jak Australia, Francja, Niemcy. Austria
czy Wielka Brytania wprowadziły zakaz korzystania z solariów przez dzieci.

Zmierzając do jak najpełniejszej realizacji zapewnionego Konwencją o Prawach

Dziecka prawa do ochrony zdrowia, na podstawie art. 11 ustawy” z 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) uważam, że Polska powinna jak
najszybciej wdrożyć rozwiązania służące ochronie małoletnich.

Proszę Pana Ministra o informacje o podjętych działaniach w tej sprawie.


