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odnosząc ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania

z solaríum (druk nľ 165 l )' wniesionego ptzez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu

w dniu 24 maja 2017 r., Rzecznik Praw Dziecka w pełni popiera proponowane rozwiązania

pľawne. Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszanę pfzez Rzecznika

postulaty dotyczące koniecznoŚci uregulowania warunków korzystania z solariów ptzez

dzieci.

Rzecznik Pľaw Dziecka wspiera wielopłaszczyznowe działania podejmowane

dotychczas przez środowiska onkologów, towarzystw naukowych, oľganizacji pacjenckich

czy pozatządowych, których celem jest zwiększenie świadomoŚci społecznej w zakľesie

profilaktyki czerniaka . Z całą stanowczoś cią na\eŻy jednak podkľeŚlić, że obok pľowadzonych

działafi edukacyjnych, pľoťrlaktycznych i doľaŹnych oÍaz roli rodziców i opiekunów

najmłodszych, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z omawianych zagroŻeń, konieczne jest

rozwiązanie problemu korzystania z solariów przez dzieci, w szczegőlności wpľowadzenie

bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów, poprzęz

uregulowanie prawne na poziomie ustawy.

Pľoblematyka wpływu pľomieniowania UV wýwarzanęEo przęz łóŻka opalające,

stanowi przedmiot wystąpień generalnych Rzecznika Praw Dziecka od 2009 r.' kierowanych
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do Ministra Zdrowial, Zespołu ds' onkologii Sejmu RP2 oraz Prezydenta RP.

W wystąpieniach Rzecznik zwracał uwagę na koniecznośó stworzenia uregulowań pľawnych

chroniących zdrowie i zycie dzieci koľzystających z lamp opalających.

Wyniki badań przedstawione pÍZeZ Światową organizację Zdrowia nie pozostawiają

wątpliwości co do wpływu promieniowania UV naryzyko zachorowania na nowotwór skóry.

Korzystanie z solaľiów częściej niŻ raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na

częmiaka o 55oÁ, a u osób ponizej 30. roku Życia aŻ o 75%o. Czemiak cechuje się

największym przyrostem zachoľowań wśród wszystkich nowotworów skóry i stanowi główną

pÍZyczynę zgonőw osób cierpiących na te nowotwory. Gwałtowny wzrost liczby chorych

obseľwuje się szczególnie od 2000 roku3. Fakt ten wiązać, moŻna z rozwijającą się od tego

czasu,,modą'' na korzystanie z lamp opalających w solaľiach, nawet wŚród najmłodszych.

Waľto równiez nadmienić, że Średnia wieku kobiet korzystających z solariów w Polsce

wynosi 16lata.

Pľzedstawiciele świata nauki i pľaktycy oraz oÍganizacje pozarządowe zajmujące się

tematyką raka skóľy, jednoznacznie potwierdzają povĺyższe dane i popierają wprowadzenie

pľawnego zakazu korzystania pfzez dzieci z solariów'

Rzecznik Pľaw Dziecka WraŻa przekonanie, Że inicjatywa Pana Prezydenta doczeka

się szybkiej rea|izacji' a prawo dziecka do ochľony Życia i zdrowia będzie jeszcze pełniej

zabezpieczone.
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