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Radiaţia solară
– mereu în actualitate
Soarele deţine un rol fundamental în viaţa planetei, prezenţa sa influențând existenţa
întregului biosistem. Lumina sa este o componentă primordială a vieţii, însă aceeaşi lumină
conţine radiaţii ultraviolete ce provoacă dereglaje la nivel celular. De aceea, soarele este, în
aceeași măsură, amic şi inamic. Radiaţiile UV,
deşi invizibile, sunt cele care generează afecţiuni ireversibile atât la nivelul pielii, cât şi al
ochilor, reprezentând un factor de risc pentru
sănătate. Un studiu întreprins de Transitions
Optical a relevat faptul că doar 6% din respondenţi cunosc relaţia directă dintre razele UV şi
starea de sănătate oculară, în vreme ce 79%
sunt conştienţi de efectele generate asupra
pielii. Acesta e motivul pentru care renumitul
actor australian Hugh Jackman, diagnosticat
cu patru cancere de piele în ultimele 18 luni,
va lansa prin intermediul companiei sale, Pure
Growth Group, o gamă de creme de protecţie
solară care se adresează copiilor.
Prevenţia afecţiunilor provocate
de soare - Ştiaţi că?
•• Pentru prevenirea cancerului de piele este necesar să evitaţi arsurile solare, să utilizaţi produse
de fotoprotecţie şi să reduceţi numărul de vizite
la saloanele de bronzat artificial la o vizită pe lună,
respectiv 12 pe an.
•• Depistarea cu întârziere a simptomelor de cancer
de piele, conduc la pierderea a 12.000 de vieţi în
fiecare an, în Europa.
•• 49% dintre adulţii nord-americani nu ştiu că expunerea la UV sporeşte probabilitatea de apariţie
a cataractei, 43% nu știu că expunerea la UV poate
cauza cancer ocular sau cancer palpebral, iar 36%
nu știu că ochii pot fi arşi de soare. (Vision Council, 2014)
Mai – luna conştientizării
efectelor radiaţiei UV
În Statele Unite ale Americii, o piaţă ce constituie
33% din volumul mondial al produselor destinate vederii, luna mai este dedicată conştientizării populaţiei
asupra influenţei radiaţiilor ultraviolete. Mesajul dl
Hugh Parry, preşedinte şi director executiv al Prevent
Blindness, este grăitor: „Deoarece efectele radiaţiilor
ultraviolele asupra ochilor pot fi atât imediate - arsurile solare corneene, cât și cumulative - cataractă şi
degenerescenţă maculară, este imperativ să ne protejăm ochii și este necesar să-i încurajam pe copiii
noștri să practice aceleași obiceiuri sănătoase pentru
a-şi proteja vederea pentru tot restul vieţii.”
Statistici legate de impactul radiațiilor UV
asupra vederii copiilor
•• Expunerea anuală a copiilor la radiațiile UV este de
3 ori mai mare decât cea a adulților. Deoarece au
pupile mai mari şi ţesuturi transparente mai clare,
copiii sunt mai mult vulnerabili la acţiunea razelor
ultraviolete.
•• Cristalinul unui copil cu vârsta de maxim 10 ani
permite penetrarea unei cantităţi de radiaţii UV de
6 ori mai mare în raport cu ochiul unui adult.

•• Semne timpurii de pinguecula pot apărea până la
vârsta de 9 ani la copiii ce petrec excesiv de mult
timp în aer liber.
•• Până la vârsta de 18 ani, organismul recepționează
aproximativ 80% din totalul radiațiilor UV la care
este expus pe tot parcursul vieții.
•• Dacă în timpul primilor 18 ani din viaţă protejaţi
pielea din jurul ochilor sau din oricare alte părţi ale
trupului, riscul de cancer ar putea fi redus cu 50%.
•• 50% din părinți declară că urmașii lor poartă rareori sau deloc ochelari de soare cu lentile 100%
UVA/UVB.
Modificările climatice
prognozate pentru România
Conform unui raport publicat la începutul anului 2014, elaborat de Banca Mondială în cooperare cu
specialişti ai Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice, clima temperat continentală a României
este în schimbare şi se preconizează a fi semnificativ
diferită în următorii 50-100 de ani. Temperatura medie anuală a aerului este în creştere, estimându-se că
aceasta va fi mai mare cu 0.5°C – 1.5°C până în anul
2029, şi cu 2.0°C – 5.0°C până în anul 2099. Efectele
corelate sunt creşterea perioadelor de secetă, creşterea
fenomenului de eroziune a solului şi de deşertificare,
toate bazate pe prelungirea expunerii pământului la
radiaţiile solare.
Necesitatea unui program naţional privind
protecţia solară
În aceste condiţii, prezenţa intensă a soarelui devine un factor real de stres pentru sananate. Ultima
şi singura campanie românească - Pentru sănătatea
dumneavoastră, protejaţi-vă de soare!, a fost desfăşurată acum trei ani sub coordonarea Institutului Naţional de Sănătate Publică. În privinţa conştientizării
efectelor generate de expunerea prelungită la radiaţiile solare, studiile ne indică faptul că 2 ore de training
specializat contribuie decisiv la aprofundarea relaţiei
organismului cu soarele şi pot ameliora semnificativ
percepţia publicului faţă de efectele razelor UV. Concluzia este că, oriunde în lume, educaţia pentru sănătate poate salva vieţi.
Euromelanoma Day - exemplu remarcabil
de educaţie pentru sănătate
Vom saluta campania Euromelanoma 2015
iniţiată anul acesta de către Societatea Română de
Dermatologie şi programată pe perioada mai-august,
având că obiectiv atât controlul preventiv al populaţiei, cât şi informarea cu privire la importanţa depistării
precoce a cancerului cutanat, ce astfel poate fi tratat
cu succes. Dermatologii vor efectua controale gratuite atât în luna mai, în cadrul liceelor, cât şi pe durata
sezonului estival, în staţiunile de pe litoral.
Sover Optica – furnizor de produse oportune pentru îngrijirea vedereii
În viziunea Sover Optica, ochelarii de soare sunt
produse oportune adecvate nevoii primordiale de
siguranţă, capabile să determine calitatea vieţii. Purtatea ochelarilor de soare - consideraţi echipament
individual de protecţie, este, întâi de toate, oglinda
unui comportament preventiv ce contribuie la profi-

laxia maladiilor oculare cauzate de radiaţiile solare şi,
de-abia apoi, efectul expresivităţii sociale, ochelarii de
soare participând la comunicarea socială, unde sunt
percepuţi fie ca proiecţii ale sinelui, fie drept accesorii
vorbitoare de modă.
În acest sens, de-a lungul celor 22 de ani de activitate pe piaţa românească de articole optice pentru
îngrijirea vederii, Sover Optica a urmărit să evidenţieze pericolul acţiunii radiaţiilor ultraviolete asupra
sănătăţii vederii şi consecinţele expunerii prelungite
la lumina solară. În acest sens, începând cu luna septembrie 2012, Sover Optica susţine UVIndexRomania - https://goo.gl/BXPc49, o pagină de Facebook
consacrată evaluării nivelului radiaţiilor ultraviolete
din ţara noastră.
Toţi ochelarii de soare livraţi de Sover Optica
sunt echipamente individuale de protecţie optică
capabile să elimine efectele dăunătoare ale radiaţiilor
UVA sau UVB, fiind un exemplu concludent pentru
certificarea asumării poziţiei unui distribuitor naţional de ochelari de soare pentru toate vârstele.
Ochelari de soare - Ştiaţi că?
•• Pe cele mai importante pieţe din Europa, unde
trăiesc 313 millioane de locuitori, purtarea ochelarilor de soare însumează un procent de 45,6%
din populaţie, ce reprezintă aproximativ 143 de
milioane de perechi. Studiul a evidenţiat că purtătorii au vârste de peste 44 de ani, 54% fiind bărbaţi.
(Sondajul online întreprins de GfK la sfârşitul lunii
februarie 2015, a fost efectuat pe un eșantion de
6029 de consumatori în vârstă de minim 16 ani,
vizând cinci ţări europene - Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania.
•• În Stalele Unite, o piaţă formată din 318 milioane de locuitori, în anul 2012, s-au vândut 94,6
milioane de perechi de ochelari de soare. Pe
27 iunie este celebrată anual Ziua Naţională a
Ochelarilor de Soare.
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