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W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2015 r. znak: ZSS.422.13.2015.MW
dotyczące korzystania z solariów przez dzieci młodzież, uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych informacji.

Minister Zdrowia z uwagą zapoznał się ze zmianami dotyczącymi ograniczeń
w dostępie do solariów wprowadzonymi w ostatnim czasie w innych krajach Unii
Europejskiej i zgadza się z opinią, że należy zwrócić szczególną uwagę na
zagadnienie dotyczące szkodliwego wpływu promieniowania na zdrowie i za zasadne
należy uznać ograniczenie dostępu osób nieletnich do korzystania z łóżek opalających.

W świetle doniesień dotyczących szkodliwego wpływu promieniowania na zdrowie
należy uznać za wskazane ograniczenie dostępu małoletnich do korzystania z łóżek
opalających. W świetle szacunkowych danych opublikowanych 24 lipca 2012 r.
w British Medical Journal („Cutaneous melanoma attributable to sunbed use:
systematic reyiew and meta-analysis”) w 18 krajach Unii Europejskiej każdego roku
występuje 3438 nowych przypadków czerniaka oraz 794 zgony, które spowodowane
są korzystaniem z łóżek opalających. Pamiętać należy, że liczby te mogą wzrosnąć
w ciągu następnych lat, gdyż używanie tego typu urządzeń przez nastolatków
i młodych ludzi wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Jednocześnie autorzy
opracowania wskazują na brak dostępnych danych dotyczących korzystania z solariów
w krajach Europy Centralnej. Można jednak przypuścić, że tendencje i panujące mody
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na określone zachowania są w naszym kraju zbliżone do tych w krajach Europy
Zachodniej.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że samo wprowadzenie ustawowego zakazu
korzystania z solariów przez małoletnich wydaje się być niewystarczające. Głównym
zadaniem działań w zakresie zdrowia publicznego jest upowszechnianie wiedzy
i zachęcanie ludzi do dbania o własne zdrowie. Wykazanie zależności między
narażeniem na szkodliwe promieniowanie a występowaniem nowotworów skóry nie
powinno zostać ograniczone jedynie do wskazania łóżek opalających jako czynnika
szkodliwego dla zdrowia. Działania, które powinny zostać podjęte dotyczą przede
wszystkim edukacji i kształtowania zdrowych nawyków w społeczeństwie. Obecnie
panująca moda na opaleniznę wynika z zaszczepionych wzorców jednoznacznie
stawiających znak równości pomiędzy atrakcyjnością fizyczną i dbaniem o wygląd,
a opaloną skórą. Niezbędne jest zatem zwiększenie świadomości społeczeństwa
dotyczących szkodliwego wpływu promieniowania, również tego wynikającego
z ekspozycji na naturalne światło słoneczne.

Wydaje się jednak, że niewskazane jest uregulowanie tak wąskiej kwestii w drodze
odrębnej ustawy. Uznając ideę ochrony małoletnich przed szkodliwymi następstwami
korzystania z solariów jako słuszną i wymagającą interwencji prawodawcy, uprzejmie
informuję, że obecnie rozważane jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych.
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