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dostrzegając pot?z bę wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych mających

służyć ochronie zdrowia osób małoletnich korzystąjących z solariów, chcę zwrócić uwagę

Pana Ministra na ten istotny problem.

Jak wskazywałem w poprzednich wystąpieniach z 2014 r.” oraz 2015 r. 2 Światowa

Organizacja Zdrowia przedstawiła raport. w którym potwierdza wzrost zachorowań na

nowotwory skóry w związku z nadmiernym korzystaniem ze sztucznego promieniowania UV,

które wytwarzają łóżka opaląjące3. Promieniowanie takie jest szczególnie groźne dla osób

najmłodszych.

Jak wynika z pisma Ministra Zdrowia w 18 krajach linii Europejskiej rokrocznie

występuje ok. 3438 nowych przypadków czerniaka oraz 794 przypadków zgonów

związanych z korzystaniem z łóżek opaląjących4.

W piśmie z 27 sierpnia 2014 r. Minister Zdrowia poinformował, że w dokumencie pn.

„Stra/egia Walki z Rakiem i” Polsce na lata 2015-2024” powstałym z inicjatywy Polskiego

Towarzystwa Onkologicznego przy współpracy z resortem zdrowia. Narodowym Funduszem

Zdrowia. towarzystwami naukowymi. organizacjami pacjenckimi, pozarządowymi oraz

reprezentantami podmiotów leczniczych, przewidziane zostało podjęcie działań

z zakresu zapobiegania nowotworom wynikającym z narażenia na promieniowanie IJV,
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w tym działań legislacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie dostępu do korzystania

z solariów przez osoby małoletnie5.

W obliczu danych prezentowanych przez WHO oraz faktu. że z łóżek opalających

wciąż korzystają osoby małoletnie, podtrzymuję swoje stanowisko dotyczące potrzeby

wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych zabezpiecząjących zdrowie

najmłodszych.

Pragnę również przypomnieć, że podobne rozwiązania zostały już wprowadzone na

gruncie europejskim. m.in. we Francji. Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Mając na uwadze ochronę życia i zdrowia dziecka, na podstawie art. 11 ustawy

z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2086) zwracam się do

Pana Ministra o analizę przedstawionego zagadnienia oraz poinformowanie mnie o zajętym

stanowisku.
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