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účinky a užití optického záření

Obr. 5. Vitiligo

liga, sklerodermií a kožních reakcích po 
transplantacích. 

U některých velmi výrazných onemoc-
nění je možné použít i určitý způsob otu-
žování kůže: při některých formách aler-
gie na sluneční záření. Jestliže pacienti 
s alergií na sluníčko tuto léčebnou kúru 
absolvují, jsou chráněni jen před rizikem 
podráždění kůže při krátkodobém vysta-
vení se sluníčku, tzn. že se nemusí bát za 
slunečného počasí přejít ulici nebo po-
bývat u okna (protože je známo, že UVA 
záření částečně prochází okenní tabulí) 
apod. Rozhodně pacient s alergií na slu-
níčko a ochrannou terapií nemůže počí-
tat s bezrizikovým pobytem u moře nebo 
volně v přírodě. Na takto intenzivní zá-

ření není osoba s takovouto alergií do-
statečně ochráněna. Navíc je nutné říci, 
že tuto terapii je nutné pravidelně každý 
rok opakovat. 

Závěr

Mezinárodní zdravotnická organiza-
ce ve spolupráci s odborníky celosvěto-
vě vydala informaci, jíž by se měli řídit 
fotobiologové, resp. fotodermatologo-
vé, která říká, že celoživotní dávka apli-
kovaného záření UVA nesmí překročit 
1 000 J/cm2.

Je tedy na každém z nás být si vědom 
toho, že sluneční záření je jistě nezbytné 
pro náš život. Přináší nám mnoho dobré-
ho a bez sluníčka si svou existenci nedo-
vedeme představit. Naproti tomu je nutné 
si pamatovat, že i toto dobrotivé sluníčko 
nám může škodit. A že jeho negativní vliv 
můžeme i my do jisté míry zvyšovat svým 
agresivním chováním k přírodě.
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