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Potrivit medicului, 
urmările arsurilor sola-
re nu sunt doar cosmeti-
ce, efectele negative pu-
tând ajunge până la boli 
de piele care ne pun viața 
în pericol. “În stadiile 
inițiale ale dezvoltării ar-
surilor solare, senzația de 
durere este foarte ușoară 
sau lipsește chiar în to-
talitate, fapt pentru care 
multe persoane ajung să 
se supraexpună la soare 
fără să își dea seama de 
pericolul implicat. Se în-
tâmplă adesea ca după o 
zi petrecută la plajă, sea-
ra în cameră să observăm 
cu surprindere gravitatea 
situației: pielea înroșită, 
senzația de usturime și 
de piele care strânge – 
deși în timpul zilei aceste 
simptome nu își făcuseră 
simțită prezența”, explică 
specialistul dermatolog.

Ce sunt arsurile 
solare

Arsura solară este un 
semn clar că ADN-ul din 
celulele pielii a fost de-
teriorat de expunerea în 
exces la soare. Acest fe-
nomen accelerează îmbă-
trânirea pielii și crește ris-
cul de apariție a canceru-
lui de piele. “Când își fa-
ce apariția arsura solară, 
pielea devine roșie și es-
te însoțită de senzația de 
durere. Dacă arsura es-
te severă, se pot dezvolta 
vezicule cu lichid, iar une-
ori pot apărea chiar și fri-

soane, greață, dureri de 
cap și slăbiciune. Câte-
va zile mai târziu, pielea 
va începe să se cojească, 
deoarece organismul în-
cearcă să elimine celulele 
afectate de soare“, expli-
că dr. Laurențiu Vlădău.

Riscuri legate de 
arsurile solare
 Cancerul de piele

Arsurile solare pot 
crește riscul apariției can-
cerului de piele, existând 
dovezi că o singură ar-
sură solară dobândită în 
copilărie crește șansele 
de melanom mai târziu 
în viață. “În timp ce al-
te tipuri de cancere cuta-
nate sunt cauzate de ex-
punerea cumulată la soa-
re, melanomul apare ca 
urmare a unor expuneri 
scurte, dar intense, la 
soare, urmate de arsuri 
solare. Există teorii po-
trivit cărora cinci sau mai 

multe arsuri în tinerețe 
cresc riscul de melanom 
pe durata vieții cu 80%”, 
atenționeaza specialistul. 

 Îmbătrânirea pielii 
Arsurile solare pot 

favoriza și îmbătrânirea 
prematură a pielii, de-
oarece undele UVA pă-
trund în derm, unde al-
terează calitatea colage-
nului și elastinei, rezul-
tând linii fine sau chiar 

riduri. “Pigmentarea ne-
uniformă, melasma, as-
pectul tern reprezintă al-
te efecte negative ale su-
praexpunerii la soare. Din 
păcate, dauna provocată 
de arsurile solare este de 
multe ori ireversibilă, însă 
unele efecte, mai ales ce-
le de scurtă durată, pot fi 
ameliorate cu tratamente 
specifice dermatologice“, 
mai spune dr. Vlădău.

Sfaturi pentru cei 
cu predispoziție! 

Persoanele predis-
puse la a dezvolta ar-
suri solare, cum ar fi ce-
le cu piele deschisă la cu-
loare, mai exact cu o cu-
loare blondă sau roșie a 
părului, cu pistrui și nu-
măr crescut de alunițe ar 
trebui să acorde cât mai 
multă atenție pentru a 
evita expunerea excesi-
vă la soare, mai ales în 
tinerețe.

sănătate
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Potrivit ministrului, 
în domeniul Sănătății, 
președinția română a 
Consiliului UE a conti-
nuat eforturile de a fa-
ce progrese în ceea ce 
privește temele cu impact 
și beneficii pentru starea 
de sănătate a pacienților 
din Uniunea Europea-
nă. „Toate prioritățile 
președinției române pe 
domeniul Sănătății au 
abordat subiecte de ac-
tualitate, cu scopul de a 
îmbunătăți calitatea servi-
ciilor și a asistenței medi-
cale pentru pacienți, pes-
te tot în Uniunea Euro-
peană. Președinția Româ-
niei la Consiliul UE a orga-
nizat (1 martie, București) 
Conferința la nivel înalt cu 
titlul „Pașii următori pen-
tru a transforma UE într-
o regiune de bune practici 
în combaterea rezistenței 
la antimicrobiene“. Pe ba-
za rezultatelor Conferinței 
a fost realizat documen-
tul sinteză care a stat la 
baza elaborării acestor 
Concluzii ale Consiliului, 
având trei obiective-che-
ie: îmbunătățirea măsu-
rilor de prevenire și con-
trol al infecțiilor și op-
timizarea utilizării anti-

bioticelor în sectoarele 
uman, animal și de me-
diu, sub umbrela «O sin-
gură sănătate»; întărirea 
dezvoltării și implemen-
tării planurilor naționale 
de acțiune; încurajarea 
solidarității între țări prin 
activități comune de com-
batere a rezistenței la 
antimicrobiene. În plus, 
dezbaterile de pe parcur-
sul Conferinței și de la ni-
velul Grupului de lucru al 
Consiliului au dus la adă-
ugarea în aceste Concluzii 
a unor elemente impor-
tante legate de: încura-
jarea cercetării și dezvol-
tării de noi antimicrobie-
ne și abordări alternative; 
sporirea conștientizării și 
înțelegerii rezistenței de 
către public, profesioniștii 
din domeniul medical, 
fermieri și veterinari; su-
pravegherea rezistenței 
și consumului de antimi-
crobiene atât în secto-
rul sănătății umane, cât 
și în cel al sănătății ani-
malelor; lărgirea bazei de 
dovezi referitoare la dez-
voltarea și răspândirea 
rezistenței în mediu etc.", 
informează ministrul So-
rina Pintea, printr-un co-
municat de presă. 

Țara noastră a predat deja conducerea 
Consiliului Uniunii Europene pe Sănătate. 
Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, 
Sorina Pintea, după ce, în urmă cu doar 
câteva zile, a prezidat Reuniunea formală 
a miniștrilor Sănătății în cadrul Consiliului 
UE, la Luxemburg.

Ştiţi la ce pericole ne 
expunem când stăm prea 

mult la plajă? 
5 arsuri cresc riscul apariției 
cancerului de piele cu 80%

În ciuda avertismentelor cu privire la 
efectele negative ale arsurilor solare, mulți 
dintre noi continuăm să ne expunem 
în exces razelor arzătoare ale soarelui 
pentru a obține mult doritul bronz sau… 
pur și simplu pentru că așa simțim că ne 
bucurăm cu adevărat de sezonul cald. Dr. 
Laurențiu Vlădău, specialist dermatolog 
în cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, 
ne avertizează asupra faptului că acest 
lucru reprezintă un real pericol pentru 
sănătatea noastră. 
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