
Saulės poveikis sveikatai. 

Saulė yra pagrindinis 

ultravioletinių spindulių, pasiekiančių 

žemę šaltinis. Ultravioletinė 

spinduliuotė yra kenksmingas 

reiškinys, nes intensyviai veikia odos 

paviršių ir skverbdamasi į gilesnius 

sluoksnius, sukelia ligas: kataraktą, 

melanomą, odos ir lūpų vėžį, 

gimdymo komplikacijas,  imuninės sistemos nepakankamumą, raudonąją vilkligę. Lietuvoje kasmet 

diagnozuojama apie 1800 naujų odos vėžio atvejų, iš jų 2/3 moterims ir 1/3 vyrams. Odos vėžio 

paplitimo tendencija dažnesnė tarp senyvo amžiaus žmonių – tarp moterų dažniau, negu vyrų. 

Vaikystė ir paauglystė yra laikotarpis, kai asmenys lengviau pažeidžiami ultravioletinės spinduliuotės 

poveikio. Šis poveikis pasireiškia nudegimais ir pūslėmis. Subrendusio žmogaus apgamų ant kūno 

padaugėjimą ar sumažėjimą (nuo vaikystės iki subrendusio žmogaus amžiaus) galima laikyti UV 

spindulių poveikio rodikliu vaikystėje. Jaunimas deginasi, nes manoma, kad įdegęs kūnas yra 

gražesnis ir patrauklesnis. Tačiau 

itin didelis UV spinduliuotės 

kiekis skatina odos senėjimą, 

raukšlių atsiradimą. Geriausias 

laikas būti saulėje – iki 11 

valandos ryte ir po 16 valandos 

pavakary.  Mokslinių tyrimų 

išvadomis nustatyta, daugiau kaip 

90 proc. nemelanominio odos 

vėžio konstatuojama I ir II tipo odą 

turintiems žmonėms. Manoma, 

kad odos vėžys retesnis tarp 

tamsiaodžių žmonių, tačiau 

ultravioletiniai spinduliai UV 

jiems pavojingi poveikiu akims ir 

imuninei sistemai.  



 

Siekiant išvengti žalingo saulės poveikio: 

1. Natūralios bei dirbtinos UV spinduliuotės vengimas. Saulės vonių vengimas vidurdienį: UV 

spinduliai yra kenksmingiausi odai nuo 10 iki 16 valandos. Soliariumų vengimas: soliariumo 

spinduliai gali sukelti panašų neigiamą poveikį sveikatai, kaip natūralūs saulės spinduliai. 

2. Kremų naudojimas. Reikėtų 

rinktis kremus pažymėtus ženklu SPF 

15+ ir daugiau. Jų sudėtyje gali būti 

fizinių ir cheminių barjerų, 

apsaugančių nuo UV spinduliuotės 

Tokius apsauginius kremus reikia 

tepti 15 minučių prieš išeinant į lauką. 

Praėjus 15 – 60 minučių po buvimo 

saulėje reikėtų pakartoti kremo 

aplikaciją. Apsauginius kremus reikia 

laikyti vėsioje vietoje. 

3. Apranga, galvos apdangalai. Norint sumažinti UV spinduliuotės kiekį, patenkantį ant odos, 

reikėtų dėvėti drabužius ilgomis rankovėmis bei ilgas kelnes. Patartina taip pat rinktis tamsesnių 

spalvų ir storesnių audinių drabužius. Tamsesnė drabužių spalva blokuoja daugiau UV spinduliuotės. 

Šviesios spalvos drabužiai, ploni audiniai praleidžia kur kas daugiau UV spindulių. 

4. Apsauginiai akiniai. Būtų naudinga nešioti akinius kartu su plataus krašto skrybėlėmis/kepurėmis, 

kad susidarytų šešėlis. Geriausiai pasirinkti akinius dideliais rėmeliais. Akiniai turėtų blokuoti 60 – 

92% matomos UVA ir 95 – 99% UVB šviesos. Saugiausia pasirinkti akinius su 99% – 100% 

UVA/UVB apsauga. Pravartu dėvėti UV spindulius blokuojančius lęšius (jie sumažina spinduliuotės 

kiekį ir apsaugo nuo spindulių).  

5. Ypatinga vaikų apsauga – vaikai yra jautresni UV spinduliuotei nei suaugusieji. Vaikus iki 12 

mėnesių reikėtų saugoti ypatingai, guldyti tik šešėlyje. 

6. UV indekso stebėjimas. UV indeksas – skaičiais nuo 1 iki 11 išreikštas UV spinduliuotės 

intensyvumo lygis. Apsaugos priemonės, reikalingos esant tam tikram UV indeksui: 1,2 – 



nereikalingos, 3-7 vidurdienį geriau būti šešėlyje, naudoti apsauginius kremus, 8 - 11 vidurdienį 

geriau nebūti lauke, apsauginiai kremai būtini. Didžiausias UV spinduliuotės indeksas Lietuvoje 

pasiekia 9 (labai aukštas).  

Visuomenės sveikatos specialistė, 

Karolina Sankauskaitė 

 Laimė – kaip sveikata: jeigu jos nepastebi, 

 vadinasi, ji yra. 

(I. Turgenevas) 
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