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 | Wstęp

Promieniowanie nadfioletowe (UV) stanowiące 
komponent docierającego do ziemi promieniowania 
słonecznego jest czynnikiem niezbędnym do pra-
widłowego rozwoju. Do korzystnych skutków dzia-
łania promieniowania nadfioletowego na organizm 
człowieka należy współudział UV w syntezie wita-
miny D3. Spektrum działania witaminy D jest szero-
kie. Odgrywa ona podstawową rolę w metabolizmie 
wapnia, zwiększając wchłanianie jelitowe, stymulując 
tworzenie i mineralizację tkanki kostnej. Pełni ona 
ważne funkcje regulacyjne, modulując procesy wzro-
stu komórek w wielu narządach i tkankach [1]. Ponad-
to promienie słoneczne mają pozytywny wpływ na 
nastrój człowieka. Nawet kilkunastominutowe prze-
bywanie na słońcu może wpłynąć na samopoczucie. 
Pod wpływem światła słonecznego w organizmie 

człowieka dochodzi bowiem do wytwarzania seroto-
niny – hormonu szczęścia [2]. Przedłużona ekspozycja 
na promieniowanie nadfioletowe może jednak spo-
wodować wiele zarówno ostrych, jak i przewlekłych 
stanów chorobowych, dotyczących przede wszystkim 
układów najbardziej wrażliwych na działanie promie-
niowania UV, a więc skóry, narządu wzroku i układu 
immunologicznego. Najbardziej niebezpieczny jest rak 
skóry. Wśród odmian tego schorzenia wyróżniamy: 
rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy 
oraz czerniak. Rak podstawnokomórkowy jest jednym 
z najczęściej występujących nowotworów skóry, stano-
wi aż 80% wszystkich zdiagnozowanych przypadków. 
Pomimo że rzadko powoduje przerzuty jest złośliwy 
miejscowo i niszczy tkanki. Rak kolczystonabłonko-
wy występuje rzadziej niż podstawnokomórkowy, 
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 | strEszczEniE

W pracy przedstawiono skutki zdrowotne wywoła-
ne nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultra-
fioletowe. Celem badawczym było zbadanie wiedzy 
ankietowanych na temat promieniowania UV oraz 
zachowań profilaktycznych w zależności od wybra-
nych czynników socjodemograficznych. 

Stwierdzono, że wiedza ankietowanych ma wpływ 
na zachowanie i profilaktykę przed promieniowaniem 
UV. Nie stwierdzono zależności między wykształce-
niem a opalaniem. Wykazano natomiast zależność 
między płcią, wiekiem i miejscem zamieszkania. 

słowa kluczowe: promieniowanie UV,  
skutki zdrowotne, socjodemografia, ankieta

 | AbstrAct

The paper presents health issues triggered by excessive 

exposure to UV radiation. The research objective was 

to investigate knowledge about UV radiation of the 

respondents and their attitude depending on selected 

sociodemographic aspects such as: sex, age, education 

and place of residence.

It has been found that knowledge of the respondents 

is adequate to their attitude with regard to UV radiation. 

No relationship has been found between education and 

sunbathing whereas relationship between sex, age and 

place of residence has been found.

Key words: UV radiations, health effect, 

sociodemography, questionnaire
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jednak jest bardziej inwazyjnym nowotworem. Rozwija się szyb-
ciej i może powodować przerzuty. Rak ten wymaga pilnego usu-
nięcia i leczenia onkologicznego [3]. Czerniak złośliwy jest naj-
bardziej niebezpiecznym schorzeniem skóry. Jego lokalizacja to 
skóra, gałka oczna oraz błony śluzowe. Czerniak wywodzi się 
z tkanki barwnikotwórczej i może powodować przerzuty do na-
rządów wewnętrznych. Typowe czerniaki charakteryzuje szybki 
wzrost, zmianę wyglądu można dostrzec w ciągu kilku miesięcy 
[4]. Według danych WHO, choroby wywołane promieniowaniem 
nadfioletowym były w 2000 roku przyczyną 60 000 przedwcze-
snych zgonów na całym świecie [1].

Nadmierne ekspozycje na UV oraz brak ochrony oczu za 
pomocą okularów przeciwsłonecznych mogą również przy-
czynić się do powstawania zaćmy. Innym przykładem skutków 
wywołanych promieniowaniem UV jest osłabienie układu 
odpornościowego. Intensywne opalanie się może powodować 
rozwinięcie się m.in. wirusa opryszczki. Dodatkowo kumulacja 
promieniowania UV w skórze jest przyczyną niszczenia włó-
kien kolagenowych, co prowadzi do przedwczesnego starzenia 
się skóry, zwanego fotostarzeniem [5]. 

 | cEl prAcy

Celem pracy było zbadanie wiedzy oraz postaw mężczyzn i ko-
biet w różnym wieku, dotyczących skutków wywołanych nad-
mierną ekspozycją skóry na promieniowanie słoneczne. Podjęto 
próbę sprawdzenia, czy ankietowani chronią się przed promie-
niami UV, np. stosując kosmetyki zawierające filtry UV, czy też 
sami narażają się na konsekwencje, jakie mogą wynikać z niera-
cjonalnego korzystania ze słońca. Postanowiono wykazać, czy 
postawy ludzi są adekwatne bądź nie w stosunku do ich wiedzy 
względem zagrożeń niesionych przez promieniowanie UV.

 | MAtEriAł i MEtody

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wy-
branym narzędziem był kwestionariusz ankiety własnego au-
torstwa. Pytania dotyczyły postaw ludzi względem promienio-
wania UV, częstości ekspozycji na promieniowanie słoneczne, 
pory dnia, w której ankietowany korzysta z promieniowania 
słonecznego oraz częstości korzystania z solarium. Zapytano 
o to, czy ankietowany chroni swoje ciało przed promieniowa-
niem ultrafioletowym oraz o sposób ochrony. W ankiecie zna-
lazły się pytania o stan wiedzy na temat skutków zdrowotnych 
wywołanych promieniowaniem UV, zarówno pozytywnych, 
jak i negatywnych. Wypisano 13 różnych schorzeń oraz 8 re-
akcji pozytywnych, spośród których badany mógł wybrać te, 
które uważa za związane z promieniowaniem UV.

Materiałem badawczym było 120 osób: 60 mężczyzn oraz 60 
kobiet w wieku od 20 do 60 lat, zamieszkujących wsie, wioski 
leżące w strefach podmiejskich dużych miast, miasta do 30 tys. 
mieszkańców, miasta od 30 do 100 tys. mieszkańców, miasta 
powyżej 100 tys. mieszkańców. Ankietę przeprowadzono na 
terenie Wałbrzycha oraz Świebodzic w czasie od grudnia 2015 
roku do lutego 2016 roku. Materiał zebrano wśród klientów 

Studia Kosmetycznego Health & Beauty w Świebodzicach, 
klientów Placu Zabaw Kinderplaneta w Centrum Handlowym 
Auchan w Wałbrzychu, studentów PWSZ w Wałbrzychu oraz 
wśród rodziny i znajomych. 

W analizie wyników zastosowano metodę statystyczną chi-
-kwadrat. Test ten najczęściej jest wykorzystywany do badania 
zgodności zarówno cech mierzalnych, jak i niemierzalnych. 
Porównanie wiedzy na temat skutków wywołanych promie-
niowaniem UV w zależności od wieku, płci i wykształcenia, 
przeprowadzono na tablicach wielodzielczych. Wyliczono nad-
wyżki i niedobory zaobserwowanych liczebności w stosunku 
do oczekiwanych. Na ich podstawie obliczono wartości funkcji 
chi-kwadrat przy p ≤ 0,05. Poziom ufności dla prawdopodobień-
stwa nieprzypadkowości wyników oznaczony jest wartością p. 
p ≤ 0,05 wskazuje, że prawdopodobieństwo pomyłki wynosi 5% 
lub mniej i ma znaczenie dla wyników badań; p ≤ 0,02 oznacza, 
że 2% lub mniej; p ≤ 0,01 oznacza, że 1% lub mniej, natomiast 
p  ≤  0,001 wskazuje, że pomyłka jest praktycznie niemożliwa 
i wynik jest bardzo istotny. Jeśli chi-kwadrat wyniósł więcej 
niż 5%, wynik przeprowadzonych badań nie był istotny. 

 | WyniKi

Ze względu na liczbę badanych osób, ankietowanych podzielono 
na dwie grupy według mediany: ludzi młodszych do 35. roku ży-
cia oraz ludzi starszych od 36. do 60. roku życia. Z badań staty-
stycznych wynika, że ludzie młodsi znacznie częściej korzystają 
z solarium (tabela 1) i kąpieli słonecznych (tabela 2) niż ludzie starsi. 

Tabela 1 Korzystanie z solarium w zależności od wieku (podano nadwyżki lub niedobory liczebno-
ści obserwowanych w stosunku do oczekiwanych, a w nawiasie faktycznie zaobserwowane liczeb-
ności; n = liczba wszystkich respondentów udzielających odpowiedzi); chi-kwadrat = 5,71; p ≤ 0,02

Korzystanie z solarium
Wiek

Młodsi Starsi
Nie n = 89 -5,72 (41) +5,72 (48)

Tak (sporadycznie, raz w miesiącu, raz w tygodniu, więcej 
niż raz w tygodniu) n = 31

+5,72 (22) -5,72 (9)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2 Korzystanie z kąpieli słonecznych w zależności od wieku (podano nadwyżki lub niedobory 
liczebności obserwowanych w stosunku do oczekiwanych, a w nawiasie faktycznie zaobserwo-
wane liczebności; n = liczba wszystkich respondentów udzielających odpowiedzi); chi-kwadrat = 
9,72; p ≤ 0,01

Korzystanie z kąpieli słonecznych
Wiek

Młodsi Starsi
Nie (nigdy, kilka razy w sezonie letnim) n = 73 -8,32 (30) +8,32 (43)

Tak (kilkanaście razy w sezonie letnim, tak często jak jest 
to możliwe) n = 47

+8,32 (33) -8,32 (14)

Źródło: Opracowanie własne

W badaniach własnych wykazano istotny statystycznie 
związek między wiekiem a opalaniem się w godzinach niebez-
piecznych dla zdrowia (tabela 3), jak również między wiekiem 
a korzystaniem z różnorakich form ochrony skóry przed promie-
niowaniem UV (tabela 4). Ludzie młodzi częściej korzystali z ką-
pieli słonecznych, jak też rzadziej korzystali z form ochrony skóry.
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Tabela 3 Pory dnia korzystania z kąpieli słonecznych w zależności od wieku (podano nadwyżki 
lub niedobory liczebności obserwowanych w stosunku do oczekiwanych, a w nawiasie faktycznie 
zaobserwowane liczebności; n = liczba wszystkich respondentów udzielających odpowiedzi); chi-

-kwadrat = 8,30; p ≤ 0,01

Pory dnia korzystania z kąpieli słonecznych
Wiek

Młodsi Starsi
Bezpieczne (do godziny 11:00 oraz po godzinie 15:00) n = 23 -5,97 (7) +5,97 (16)

Niebezpieczne (w godzinach 11:00-15:00) n = 53 +5,12 (35) -5,12 (18)

Bez znaczenia pory dnia (zarówno w godzinach 
bezpiecznych, jak i niebezpiecznych) n = 18

+0,85 (11) -0,85 (7)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4 Ochrona skóry przed promieniowaniem UV w zależności od wieku (podano nadwyżki 
lub niedobory liczebności obserwowanych w stosunku do oczekiwanych, a w nawiasie faktycznie 
zaobserwowane liczebności; n = liczba wszystkich respondentów udzielających odpowiedzi); chi-

-kwadrat = 6,96; p > 0,01

Ochrona skóry przed promieniowaniem UV

Wiek
Młodsi Starsi

Nie n = 30 +6,25 (22) -6,25 (8)

Tak n = 90 -6,25 (41) +6,25 (49)

Źródło: Opracowanie własne

Z badań wynika, że zarówno ludzie młodsi, jak i starsi naj-
częściej wybierają filtry UV zawarte w kosmetykach przeciw-
słonecznych jako główną formę ochrony skóry przed promie-
niowaniem UV (tabela 5). Wykazano również, że obie grupy 
respondentów najczęściej stosują ochronę przeciwsłoneczną 
bezpośrednio przed opalaniem (tabela 6).

Tabela 5 Sposób ochrony skóry przed promieniowaniem UV w zależności od wieku  
(podano w procentach)

Sposób ochrony skóry przed promieniowaniem UV
Wiek

Młodsi Starsi
Używanie filtrów UV zawartych w kosmetykach 
przeciwsłonecznych

95,1% 77,5%

Nieeksponowanie skóry na słońce, przebywanie w cieniu 9,7% 22,4%

Noszenie okularów przeciwsłonecznych 75,6% 42,8%

Noszenie nakryć głowy 46,3% 32,6%

Noszenie przewiewnych, lecz zakrywających ciało ubrań 21,9% 16,3%

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 6 Czas stosowania ochrony przeciwsłonecznej w zależności od wieku  
(podano w procentach)

Czas stosowania ochrony przeciwsłonecznej
Wiek

Młodsi Starsi
Przed wyjściem na zewnątrz, przed opalaniem 21,9% 28,6%

Bezpośrednio przed opalaniem 31,7% 30,6%

W trakcie opalania 29,3% 12,2%

Przed wyjściem na zewnątrz, nawet bez zamiaru opalania 17,1% 28,6%

Źródło: Opracowanie własne

W niniejszej pracy wykazano, że ankietowani respondenci 
(starsi i młodsi) uważają syntezę witaminy D za najważniejszy 
pozytywny skutek zdrowotny wynikający z ekspozycji ciała 
na promieniowanie UV (tabela 7). Natomiast wśród negatyw-
nych skutków najczęściej wymieniają: czerniaka, udar słonecz-
ny i szybsze starzenie się skóry (tabela 8).

Tabela 7 Korzyści wynikające zdaniem ankietowanych z ekspozycji ciała na promieniowanie UV 
a wiek (podano w procentach)

Skutki zdrowotne
Wiek

Młodsi Starsi
Poprawienie stanu skóry u osób chorych na łuszczycę 23,8% 31,6%

Szybsze usuwanie toksyn z organizmu 23,8% 15,8%

Ograniczenie łojotoku u osób posiadających cerę łojotokową 15,9% 12,7%

Złagodzenie przebarwień skóry 15,9% 12,3%

Wzmocnienie kości 34,9% 33,3%

Wspomaganie leczenia stanów depresyjnych 61,9% 38,6%

Poprawa kondycji włosów 11,1% 3,5%

Synteza witaminy D 79,4% 64,9%

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 8 Negatywne skutki wywołane zdaniem ankietowanych promieniowaniem UV a wiek  
(podano w procentach)

Skutki zdrowotne

Wiek

Młodsi Starsi
Hiperwitaminoza 3,2% 0%

Czerniak 87,3% 94,7%

Łysienie plackowate 4,8% 1,7%

Zaćma 14,3% 7,0%

Nadciśnienie 20,7% 21,0%

Osteoporoza 0% 0%

Udar słoneczny 95,2% 84,2%

Poronienie 33,3% 14,0%

Ostuda 12,7% 8,8%

Przebarwienia 55,5% 47,4%

Pogorszenie stanu skóry u osób z łuszczycą 14,3% 8,8%

Astma 1,6% 0%

Szybsze starzenie się skóry 87,3% 71,9%

Źródło: Opracowanie własne

Inne analizy przeprowadzone przez autorów pracy wykazały, 
że mężczyźni istotnie rzadziej korzystają z solarium niż kobiety 
(tabela 9). Płeć nie wpływa na częstość korzystania z kąpieli 
słonecznych, jednak to kobiety częściej opalają się w godzi-
nach bezpiecznych dla zdrowia. Zaobserwowano również, że 
kobiety istotnie częściej chronią swoją skórę przed promienio-
waniem UV i że obie płcie najczęściej wybierają filtry zawarte 
w kosmetykach przeciwsłonecznych jako formę ochrony przed 
słońcem. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni uważają, że promie-
niowanie UVA jest najbardziej niebezpieczne dla zdrowia. Ko-
biety uważają czerniaka jako najczęstszy skutek promieniowa-
nia UV, natomiast mężczyźni – udar słoneczny. 
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Tabela 9 Korzystanie z solarium w zależności od płci (podano nadwyżki lub niedobory liczebności 
obserwowanych w stosunku do oczekiwanych, a w nawiasie faktycznie zaobserwowane liczebno-
ści; n = liczba wszystkich respondentów udzielających odpowiedzi); chi-kwadrat = 9,79; p ≤ 0,01

Korzystanie z solarium
Płeć

Męska Żeńska
Nie n = 89 +7,50 (52) -7,50 (37)

Tak (sporadycznie, raz w miesiącu, raz w tygodniu, więcej 
niż raz w tygodniu) n = 31

-7,50 (8) +7,50 (23)

Źródło: Opracowanie własne

W badaniach własnych wykazano, że wykształcenie nie 
wpływa na częstość korzystania z solarium i kąpieli słonecz-
nych oraz porę dnia, w której ankietowani opalają się (tabela 
10). Ludzie o wykształceniu średnim lub wyższym znacznie 
częściej chronią swoją skórę przed promieniowaniem UV niż 
ludzie o wykształceniu podstawowym lub zawodowym, wszy-
scy uznają filtry zawarte w kosmetykach przeciwsłonecznych 
jako najczęstszą formę ochrony przed słońcem. Ludzie o wy-
kształceniu podstawowym lub zawodowym najczęściej uzna-
ją czerniaka i udar słoneczny jako skutki promieniowania UV, 
ludzie  o wykształceniu średnim – udar słoneczny, natomiast 
ludzie o wykształceniu wyższym – czerniaka.

Tabela 10 Korzystanie z solarium w zależności od wykształcenia (podano nadwyżki lub niedobory 
liczebności obserwowanych w stosunku do oczekiwanych, a w nawiasie faktycznie zaobserwo-
wane liczebności; n = liczba wszystkich respondentów udzielających odpowiedzi); chi-kwadrat = 
1,57; p > 0,05

Korzystanie z solarium

Wykształcenie
Podstawowe 

lub zawodowe Średnie Wyższe
Nie n = 89 +2,42 (18) -1,65 (51) -0,76 (20)

Tak (sporadycznie, raz w miesiącu, raz 
w tygodniu, więcej niż raz w tygodniu) 
n = 31

 -2,42 (3) +1,65 (20) +0,76 (8)

Źródło: Opracowanie własne

 | dysKusjA i podsuMoWAniE

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że większość 
badanych nie korzysta z opalania w solarium lub na słońcu. 
Mimo to aż 25,8% ankietowanych przyznaje się do korzystania 
ze sztucznego opalania, a 39,2% badanych do korzystania z ką-
pieli słonecznych. Z badań wynika, że z solarium chętniej ko-
rzystają kobiety niż mężczyźni oraz ludzie młodsi od starszych. 

Większość danych z piśmiennictwa nie potwierdza wyni-
ków własnej analizy. Organizacja dermatologów  Archives of 

dermatology przeprowadziła w 2010 roku ankietę na temat 
ludzkich przyzwyczajeń solaryjnych. Do wizyt w solarium 
przyznało się 18,1% kobiet i 6,3% mężczyzn [6]. Z badań wła-
snych wynika, że obecnie 13,3% ankietowanych mężczyzn od-
wiedza solaria, a kobiet aż 38,3%. Natomiast jeśli chodzi o ko-
rzystanie ze słońca, 6 lat temu odsetek ludzi opalających się był 
większy, ponieważ wynosił ok. 50% [7]. 

Mimo iż od tego czasu minęło 6 lat, a świadomość ludzi na 
temat niebezpieczeństw niesionych przez promieniowanie UV 
wzrasta, można zauważyć, że znaczna część społeczeństwa 
nadal naraża swoje zdrowie, chcąc uzyskać opaleniznę. Do-
datkowo z własnych badań wynika, że aż 56,4% osób opalają-
cych się na słońcu korzysta z kąpieli słonecznych w najbardziej 
niebezpiecznych godzinach, tj. 11:00-15:00. Są to zazwyczaj 
mężczyźni, ludzie młodsi oraz osoby zamieszkujące mniejsze 
miejscowości. Czuwara-Ładykowska pisze, że chcąc uniknąć 
złych konsekwencji dla zdrowia, w tych godzinach powinno 
się ograniczać ekspozycje na słońce [5]. Pocieszający jest fakt, 
że pomimo sporej częstości ekspozycji na promieniowanie UV, 
75% badanych na pytanie o ochronę ciała przed złymi skut-
kami słońca odpowiada „tak”. Są to najczęściej ludzie starsi, 
kobiety lub osoby z wykształceniem średnim. Zdecydowana 
większość ludzi chroni swoje ciało, stosując filtry UV zawarte 
w kosmetykach przeciwsłonecznych (90%). 50% ankietowa-
nych mężczyzn, którzy chronią się przed promieniowaniem 
UV, deklaruje, że nosi nakrycia głowy. 57,8% osób nosi okula-
ry przeciwsłoneczne, aby ochronić swoje oczy przed schorze-
niami wzroku. Udowodniono bowiem, że promieniowanie UV 
może spowodować pogorszenie stanu zdrowia oczu. Częste 
ekspozycje oczu na promienie słoneczne oraz brak ochrony za 
pomocą okularów słonecznych mogą być przyczyną wystąpie-
nia zaćmy w późniejszych latach [8]. 

Czas stosowania ochrony jest różny, część ludzi stosuje ją 
przed wyjściem z domu, mając zamiar się opalać, inni bezpo-
średnio przed opalaniem, jeszcze inni przed wyjściem z domu 
nawet bez zamiaru opalania, odsetki są podobne. Aby ochro-
na skóry była skuteczna, krem z filtrem powinno się używać 
20 minut przed wyjściem z domu, a podczas opalania należy 
aplikować go kilkakrotnie [9]. Niestety niewiele osób o tym wie.

Badania własne wykazały, że większość ankietowanych 
zna najpopularniejsze pozytywne skutki promieniowania UV. 
72,5% badanych wie, że dzięki promieniowaniu UV dochodzi 
do syntezy witaminy D, która jest niezbędna w prawidłowym 
rozwoju kości. Teorię tę potwierdza prof. S. Khoury [10]. Nie-
stety ok. 15% ankietowanych uważa, że dzięki promieniowa-
niu UV można pozbyć się przebarwień skóry. Wyników tych 
nie potwierdza żadne źródło, gdyż właśnie ultrafiolet może 
wywołać przebarwienia skóry [11-12]. Nie wykazano dużej za-
leżności między płcią, wiekiem, miejscem zamieszkania oraz 
wykształceniem a wiedzą na temat, który typ promieniowania 
może wywołać najgroźniejsze skutki zdrowotne dla człowie-
ka. Najwięcej ludzi ankietowanych wskazało promieniowanie 
UVA (40%). Promieniowanie to jest groźne dla skóry, ponieważ 
przez kumulację może wywołać niebezpieczne skutki zdrowot-
ne, które ujawniają się po latach [13]. 

Zdecydowana większość ankietowanych wie, że nadmierne 
ekspozycje ciała na promieniowanie UV mogą doprowadzić 
do powstania czerniaka (90,8%). Zdanie to potwierdza wie-
le danych z piśmiennictwa. Dariusz Nejc z Kliniki Chirurgii 
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Onkologicznej w Łodzi pisze, że jednym 

z czynników ryzyka zachorowania na czer-

niaka jest skłonność do oparzeń słonecz-

nych [14]. Doktor Monika Słowińska pisze, 

że czerniak jest przykładem konsekwencji 

wynikających z nieprawidłowego korzysta-

nia ze słońca [3]. Ankietowani zdają sobie 

również sprawę z tego, że pod wpływem 

słońca można dostać udaru słonecznego. 

80% badanych wie, że ekspozycje na pro-

mieniowanie UV przyczyniają się do szyb-

szego starzenia się skóry. Teorię tę potwier-

dza Monika Krzyżostan, pisząc w swoim 

artykule, że pod wpływem promieniowania 

UV dochodzi do uaktywnienia metalopro-

teinaz, które powodują niszczenie włókien 

elastylowych w skórze, a tym samym utra-

tę jędrności i powstawanie zmarszczek [7]. 

Zdanie to potwierdza również dr Joanna 

Czuwara-Ładykowska: ,,Widocznym, choć 

dopiero po pewnym czasie, efektem częste-

go opalania jest zmiana wyglądu skóry, tzw. 

fotostarzenie. Skóra ulega trwałemu pogru-

bieniu, staje się szorstka, nierówna” [5]. 3,3% 

ankietowanych uważa, że słońce może po-

wodować łysienie plackowate, czego jednak 

nie potwierdza żadne źródło. 

Z badań własnych wynika, że większa część 

ankietowanych potrafi prawidłowo wskazać 

godziny, w jakich powinno się ograniczać 

ekspozycje ciała na promieniowanie UV. 60% 

badanych wskazało godziny 11:00-15:00 jako 

te, w których słońce świeci najintensywniej. 

Nie wykazano zależności między płcią, wie-

kiem i wykształceniem. Badania wykazały, że 

jedynie ludzie zamieszkujący większe miasta 

posiadają na ten temat większą wiedzę. Tezę 

tę potwierdza wiele źródeł [7].

Podsumowując, można stwierdzić, że 

postawy ankietowanych są względnie 

adekwatne do ich wiedzy. Większa część 

badanych unika opalania. Pomimo dość 

częstego korzystania z promieniowania UV 

w godzinach niebezpiecznych dla zdrowia, 

znaczna większość ludzi chroni swoją skó-

rę, stosując filtry przeciwsłoneczne. Wiedza 

na temat skutków zdrowotnych, jakie mogą 

nam grozić, jest na dość wysokim poziomie. 

Zdecydowana większość ankietowanych 

zna najistotniejsze pozytywne i negatywne 

skutki promieniowania UV oraz wie, który 

typ promieniowania może spowodować naj-

groźniejsze z nich. Wynikiem sprzecznym 

postaw z wiedzą jest fakt, iż większość ba-

danych zdaje sobie sprawę, w jakich godzi-

nach nie powinno się eksponować skóry 

na słońce, a mimo to decydują się opalać 

właśnie w tym czasie. Okazuje się, że im 

jesteśmy starsi, tym mniej zależy nam na 

opaleniźnie oraz częściej chronimy swoją 

skórę. Płcią, która zdecydowanie przeważa 

w częstości ekspozycji na promieniowanie 

UV jest płeć żeńska. Ponadto im jesteśmy 

bardziej wykształceni, tym większą wiedzę 

posiadamy. Ludzie z lepszym wykształce-

niem wiedzą, że istnieją typy promienio-

wania, które przynoszą różne skutki dla 

zdrowia, a także częściej używają ochrony 

przeciwsłonecznej. W dzisiejszych czasach 

dostęp do informacji jest tak ogromny, że 

każdy ma możliwość poznania posłonecz-

nych skutków zdrowotnych zanim zdecy-

duje się skorzystać ze słońca. Od nas zależy, 

jaką postawę przyjmiemy. 
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