
Pri zaščiti pred soncem 
bodimo zgled otrokom 
in tudi njih oblecimo v 
primerna oblačila, če so 
izpostavljeni soncu.

Turisti iz Azije se pred soncem zaščitijo kar z 
dežniki– senčniki. Tudi mi se naučimo poiskati 
ustrezno zaščito pred sončnimi žarki.

Kaj je

in zakaj jo 
priporočamo?

NARAVNA 
ZAŠČITA PRED 

SONCEM 
K

oži niso škodljive le sončne 
opekline. Tudi zagorelost kot 
posledica obrambne reakcije pred 
ultravijoličnim (UV) sončnim 

sevanjem je povezana s procesi, ki 
pospešeno starajo kožo in slabijo 
imunsko odpornost. Nekaj tednov 
poletne zagorelosti, ki le začasno 
nekoliko prekrije že razširjene žilice 
in nepravilno lisavost kože, povzroči 
s soncem pospešeno, t. i. fotostaranje 
kože in stopnjevanje okvar, privede 
lahko tudi do resnih bolezenskih 
sprememb. Sončenje – namerno 
izpostavljanje soncu in uporaba solarija  
– zato pri osveščenih ljudeh že dolgo 
nista več »in«. 

Sprememba trendov proti 
sončenju

Vse več je tistih, ki želijo kljub 
posledicam prekomernega 
izpostavljanja soncu ohraniti 
mladosten videz in preprečiti razvoj s 
soncem povzročenih kožnih bolezni, 
zlasti predrakavih stanj in kožnega 
raka različnih vrst. Prav zaradi 
ohranjanja takšnega videza se vedno 
več ljudi zaveda pomena zaščite pred 
našim čutilom nezaznavnim UV-
sevanjem tudi v vsakdanjem življenju, 
ko se soncu izpostavljajo ob delu, 
rekreaciji in običajnih opravkih na 
prostem. Številni zato iščejo možnosti 
učinkovite in cenovno ugodne zaščite 
pred sončnim UV-sevanjem vedno, ne 
glede na letni čas in razlog gibanja na 
prostem.

Kaj je naravna zaščita pred 
soncem?

Naravna zaščita pred soncem 
predstavlja dva glavna stebra zaščite 
pred UV-sevanjem: iskanje sence v 
času največje moči sončnega UV-

sevanja in ustvarjanje osebne sence 
s pokrivali in pokrivnimi oblačili ter 
zaščito oči s sončnimi očali. Šele tretji, 
dodatni steber zaščite pred soncem 
je uporaba kozmetike za zaščito pred 
soncem.
V okviru naravne zaščite aktivnosti 
na prostem načrtujemo v zgodnjih 
dopoldanskih in poznih popoldanskih 
urah. Opoldne oziroma ko naša 
senca postane krajša od telesa (t. 
i. pravilo sence), se neposrednemu 
soncu skušamo izogniti. Poiščemo 
gosto naravno ali umetno senco in 
ustvarimo senco z oblačili, pokrivalom 
in sončnimi očali. 

Prava izbira oblačil ščiti 
kožo

Najboljšo in najcenejšo zaščito pred 
sončnim UV-sevanjem omogočajo 
ohlapna, neprosojna oblačila z 
daljšimi rokavi in hlačnicami, zaprtim 
dekoltejem in višjim ovratnikom ter 
širokokrajni klobuki ali pokrivala z 
dolgim ščitnikom v legionarskem 
kroju. Takšna oblačila pri delu na vrtu, 
pohodništvu, kolesarjenju in vožnji 
avtomobila dopolnimo s kolesarskimi 
rokavicami, ki nam zaščitijo hrbtišča 
rok. Modni postajajo rokavniki, ki jih 
v opoldanskem času kombiniramo 
z oblačili s kratkimi rokavi različnih 
barv. Ko se sonce na nebu vzpne, 
so zlasti v tujini spet vse pogosteje 
vidni raznobarvni senčniki in dodatki 

v obliki šalov ali rut. Oči in njihovo 
bližnjo okolico najbolje zaščitimo s 
sončnimi očali in hkratno uporabo 
širokokrajnega pokrivala. Sončna očala 
ustrezne kakovosti za zaščito pred 
UVB- in UVA-sevanjem, z oznakama 
CE in UV 400, naj imajo velika stekla 
ali obliko, ki sledi obliki glave, saj tako 
preprečimo stranski prehod sončnega 
sevanja v oči.

Zakaj priporočamo naravno 
zaščito pred soncem?

Naravna zaščita pred soncem, zlasti 
zaščita z oblačili, je vedno dostopna, 
najbolj predvidljiva, zanesljiva, 
enakomerna in uravnotežena, varna 
ter koži prijazna. Je tudi najcenejša 
zaščita. Ustrezna osebna zaščita 
pred soncem z oblačili ima še posebej 
pomembno varovalno vlogo pri delu 
in drugih fizičnih aktivnostih na 
prostem. Še posebej jo svetujemo pri 
zaščiti otrok in drugih oseb, ki zaradi 
posebnosti svoje kože ali načina 
življenja, povezanega z gibanjem 
na prostem, potrebujejo intenzivno 
zaščito. Učinkovita zaščita pred 
sončnim UV-sevanjem postane 
preprosta, ko nismo več sužnji oglasov 
in samodokazovanja z zagorelostjo. 
Naravna zaščita z oblačili in 
pokrivali prihrani tudi veliko denarja, 
namenjenega različni kozmetiki in 
pomlajevalnim postopkom.

Piše: prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., 
spec. dermatovenerologije

• Kjer kože ne pokrijem z oblačilom, NI 
zaščitena.
• Obrabljena in raztegnjena oblačila ne 
ščitijo pred soncem.
• Najboljšo zaščito pred soncem 
dosežemo:

- s suhimi, ohlapnimi oblačili v več 
plasteh,
- z neprosojnimi tkaninami v živih 
ali temnejših barvah,
- s kroji, ki pokrijejo površino kože,
- s klobuki, ki imajo vsaj 7,5–10 cm 
široke krajce, 
- ali s pokrivali v legionarskem 
kroju z dolgim ščitnikom.

• Oblačila z označeno zelo visoko 
zaščito, tj. UPF (ultraviolet protection 
factor) najmanj 40+, so potrebna:

- pri izpostavljenosti zelo 
močnemu soncu in
- v vodi oziroma močenju oblačil. 

• Ko smo v vodi, se pred soncem lahko 
zavarujemo z običajnimi tanjšimi 
oblačili, pod katerimi kožo dodatno 
zaščitimo s kemičnim varovalnim 
pripravkom.  
• Sončna očala naj bi ob 
izpostavljenosti soncu, ne glede na 
letni in dnevni čas, redno uporabljali 
že od zgodnjega otroštva. Poskrbimo, 
da imajo kakovostne oznake CE in UV 
400 ter obliko, ki onemogoča vstop 
sončnemu sevanju v oči od strani.
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Še v zadnjih desetletjih 
preteklega stoletja je bila zaščita 
pred soncem usmerjena v zaščito 

pred sončnimi opeklinami. 
Danes stopa v ospredje zaščita 

kože in oči predvsem zaradi 
preprečevanja nastajanja 

bolezenskih posledic, kot so 
predrakave spremembe, kožni 

rak in katarakta – tj. siva mrena 
očesne leče. Zaščita pred soncem 

temelji na t. i. naravni zaščiti, ki 
jo dopolnimo z uporabo ustrezne 

kozmetike na delih telesa, ki so 
stalno izpostavljeni soncu, in 
ko naravna zaščita z oblačili, 
pokrivali in sončnimi očali ni 

dovolj.


