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po raz kolejny chciałbym podjąć temat, z którym występowalem już do Ministra
Zdrowia w 2009 roku”. Dotyczy on korzystania przez nastolatków z usług oferowanych przez
solaria i konieczności stworzenia uregulowań prawnych chroniących zdrowie i Życie dzieci.
W odpowiedzi zostałem poinformowany o zasadności podjęcia wśród młodzieży
i rodziców działań. prowadzących do zmniejszenia ryzyka. wynikającego z nadmiernego
korzystania z solarium
. Wskazano też na potrzebę dokumentowania merytorycznego
2
przygotowania osób prowadzących solaria (znąjomość przeciwwskazań i możliwych skutków
ubocznych naświetlania promieniami Uy). Działania takie, jak wówczas zadeklarowano.
miały zostać podjęte przez Ministerstwo Zdrowia. W odpowiedzi wskazano również.
że Ministerstwo nie planuje przygotowania aktu prawnego zakazującego korzystania
z solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.
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problemom wynikającym

z nieodpowiedniego korzystania z solariów oraz nadmiernej ekspozycji na promieniowanie
ultrafioletowe. W mojej opinii

są

to jednak działania niewystarczające. Dostępne dane

wskazują jednoznacznie, że liczba zachorowań na czerniaka wśród młodych ludzi state rośnie.
Za zasadne należy więc uznać zalecenia WHO. wskazujące na konieczność unikania
sztucznego promieniowania Uy oraz potrzebę wprowadzenia zakazu korzystania z solariów
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przez młodzież w wieku szkolnym i konsekwentnego wdrażania jej do racjonalnego
korzystania ze słońca.
Ponadto należy zauważyć. że analiza danych zebranych w 18 różnych krajach Europy
w ramach projektu WHO Globalca;i 2008 potwierdziła istnienie zagrożenia kumulowania się
dawek promieniowania otrzymywanego w

ciągu całego życia

(im jest większa. tym wyższe

ryzyko zachorowania na nowotwory skóry). W konsekwencji w 2009 roku WHO i IARC
ogłosiły. że łóżka opalające

są równie groźne dla zdrowia jak azbest i tytoń. W Australii.

Francji, Niemczech. Austrii i Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz korzystania z solariów
dla osób, które nie ukończyły 18 lat.
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 a ust. I ustawy z dnia 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69 z późn. zm.) oraz powołując się
na przepisy Konwencji o Prawach Dziecka. gwarantującej małoletnim prawo do ochrony
zdrowia na najwyższym poziomie. a także w odniesieniu do zaleceń WHO, proszę Pana
Ministra o ponowną analizę problemu i poinformowanie mnie o podejmowanych działaniach
w tym zakresie.

