
HELIOTERAPIA
L E C Z E N I E  S ŁO Ń C E M



HELIOTERAPIA – CO TO 
JEST?

• Helioterapia to rodzaj terapii wykorzystującej słońce jako główny czynnik 
leczniczy. Z pewnością każdy człowiek dostrzegł zależność pomiędzy 
pogodą, stopniem nasłonecznienia a nastrojem. Deszczowa pogoda 
potęguje ryzyko depresji, natomiast pierwsze ciepłe i słoneczne dni lata 
sprzyjają dobremu samopoczuciu psychofizycznemu. 



JAK ODKRYTO 
HELIOTERAPIĘ?

• Odkrycie zalet helioterapii jest zasługą duńskiego lekarza Nielsa Ryberga 
Finsena, który badał sposoby wykorzystania światła w medycynie, za co w 
1903 r. otrzymał Nagrodę Nobla. Zaproponował on leczenie słońcem chorób 
skóry (m.in. tocznia gruźliczego). Odkrył również, że krzywicę (chorobę 
dzieci wywołaną niedoborem witaminy D) można leczyć opalaniem się.

Niels Ryberg Finsen Toczeń gruźliczy, w którego leczeniu
zastosowania ma helioterapia

Krzywica, na którą 
Helioterapia może 
mieć zbawienny 
wpływ



JAK WYGLĄDA HELIOTERAPIA
• Naświetlanie promieniami słonecznymi może przebiegać na dwa sposoby: 

ekspozycja całego ciała lub poszczególnych jego partii. Wykorzystywane są 
wówczas fizyczne właściwości światła słonecznego emitującego promienie 
ultrafioletowe, zmieniające nasz kolor skóry na ciemniejszy (ale mogące też 
wywołać oparzenia) oraz promienie podczerwone działające ogrzewająco.



DLA KOGO POBYT NA 
SŁOŃCU MOŻE BYĆ LEKIEM?
• osób przemęczonych, żyjących w ciągłym stresie,

• dzieci z problemami kostnymi i zaburzeniami odporności organizmu,

• w przypadku trudno zrastających się złamań i zranień,

• chorych na gruźlicę kostno-stawową, nerek i węzłów chłonnych,

• osób często zapadających na infekcje układu moczowego, zatok, uszu, stawów,

• osób chorujących na niedoczynność tarczycy, przysadki i innych gruczołów, mających także 
problemy z poczęciem dziecka,

• zmagających się z bólami stawów, reumatyzmem, bólami kręgosłupa, bólami mięśniowymi, 
skurczami mięśni,

• cierpiących z powodu depresji, spadku nastroju, niskiego poczucia własnej wartości,

• osób z problemami skórnymi, jak trądzik, infekcje grzybicze, łuszczyca, czyraki.



ZALETY 
HELIOTERAPI
I

Do zalet leczenia słońcem można 
zaliczyć:
• poprawia nastrój człowieka

• umożliwia produkcję witaminy D

• obniża poziom cholesterolu

• wzmacnia układ odpornościowy

• wpływa na poprawę przemiany materii

• pobudza mechanizmy krwiotwórcze

Helioterapia ma 
zastosowanie w leczeniu 
m.in. takich schorzeń, 
jak: przewlekłe zapalenie 
stawów, przewlekłe 
nieżyty dróg 
oddechowych, ale to nie 
wszystkie z jej zalet.



ZASTOSOWANIA KĄPIELI 
SŁONECZNYCH• Helioterapia ma zastosowanie w leczeniu m.in. takich schorzeń, jak: 

przewlekłe zapalenie stawów, przewlekłe nieżyty dróg oddechowych, 
łuszczyca, trądzik czy zaburzenia wzrostu kości u dzieci. Światło słoneczne 
synchronizuje też nasz zegar biologiczny, pomagając organizmowi 
regulować skomplikowane procesy biologiczne poprzez wpływ na rytm 
wydzielania hormonów. Pobudzając receptory w siatkówce, światło 
słoneczne umożliwia transport serotoniny do mózgu, a tym samym 
poprawia nasz nastrój. Zrozumiałe jest zatem, że w regionach, gdzie 
okresowo zmniejsza się natężenie światła słonecznego, około 20% populacji 
cierpi na tzw. depresję sezonową. My jesteśmy na nią narażeni jesienią i 
zimą, kiedy natężenie światła słonecznego w Polsce bywa nawet stukrotnie 
niższe niż w słoneczny letni dzień.



CZYM HELIOTERAPIA NIE 
JEST, CZYLI KULT 
OPALENIZNY• Dziś umiemy magazynować energię słoneczną w bateriach, potrafimy 

zapisać reakcje chemiczne zachodzące w procesie fotosyntezy i 
wykorzystać je np. w rolnictwie.  Mało tego, umiemy stworzyć sztuczne słońca – 

solaria. Kult słońca zaś przybrał zupełnie inny 
wymiar niż w czasach starożytnych – wyraża się 
przede wszystkim w kulcie opalenizny. Nadmierne 
opalanie ma jednak wiele negatywnych skutków, 
od tanoreksji, czyli uzależnienia od opalania 
począwszy, na poważnych schorzeniach skóry 
skończywszy. Lekarze biją na alarm: nieracjonalnie 
korzystanie z promieni słonecznych jest bardzo 
niebezpieczne dla zdrowia. 



PRZECIWWSKAZANIA

• Bierzesz leki – mogą one zwiększać wrażliwość na promieniowanie UV 
(łatwiej wtedy o przebarwienia i poparzenia skóry). Tak działają m.in. 
niektóre antybiotyki, leki uspokajające, na nadciśnienie, cukrzycę.

• Masz jasną skórę – zawiera ona mało ochronnej melaniny, dlatego osoby z 
jasną karnacją są najbardziej narażone na poparzenia.

• Wyskoczyła ci opryszczka – nawrotom choroby sprzyja nadmierne 
przegrzewanie, bo obniża odporność organizmu.

• Masz znamiona – są one bardzo narażone na zmiany nowotworowe, a 
wystawianie ich na słońce podnosi to ryzyko.

• Masz żylaki – opalanie powoduje rozszerzenie się naczyń krwionośnych i 
rozleniwia krążenie krwi, co sprzyja jej zaleganiu w żyłach.



D Z I Ę K U J Ę  Z A U WA G Ę !

P R A C Ę  W Y KO N A Ł  Z O F I A  KO Ś M I D E R
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