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ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA 
OPTYCZNEGO NA CZŁOWIEKA: 

KORZYSTNY WPŁYW I ZAGROŻENIA 
 
 
 
STRESZCZENIE  Światło naturalne, które zawiera oprócz 
promieniowania widzialnego, również promieniowanie ultrafioletowe 
i podczerwone, a także promieniowanie emitowane przez sztuczne 
źródła światła, może wywoływać oprócz wrażeń wzrokowych, także 
inne skutki nie zawsze korzystne dla człowieka. Niekorzystne długo-
trwałe działanie intensywnego promieniowania słonecznego, nie ozna-
cza, że należy unikać światła naturalnego. Pozytywny wpływ pro-
mieniowania uzyskuje się przy jego właściwym dawkowaniu, biorąc 
pod uwagę fotobiologiczne i fotochemiczne oddziaływanie. Leczniczy 
wpływ promieniowania optycznego wykorzystywane jest w fototerapii, 
głównie przy zastosowaniu źródeł sztucznych. Praca obejmuje za-
gadnienia związane z korzystnym i negatywnym oddziaływaniem 
nielaserowego promieniowania optycznego na człowieka nienarażo-
nego zawodowo na to promieniowanie. 

 
Słowa kluczowe: promieniowanie optyczne, zagrożenia, oddziały-
wanie fotobiologiczne  

 
 
 
1. WSTĘP  

 
Naturalne promieniowanie optyczne jest konieczne przede wszystkim dla 

zdrowia człowieka, promieniowanie optyczne ze źródeł sztucznych jest  szeroko  
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wykorzystywane także w przemyśle, medycynie, nauce, kosmetyce. W zależ-
ności od działania promieniowania i jego wykorzystania, a także technik wytwa-
rzania oraz detekcji, wyróżniane granice poszczególnych obszarów promie-
niowania są różne i stosowane są także różne nazwy (tab. 1). Zakresy ustalone 
przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową, przy zastosowaniu kryterium 
oddziaływania biologicznego, nie są zgodne z przedziałami wyróżnionymi na 
przykład w spektroskopii optycznej czy podziałem przyjętym w technice, co obra-
zuje tab. 1. Podane w tabeli 1 przedziały pokrywają się,  wyjątkiem podza-
kresów podczerwieni bliskiej średniej i dalekiej, z określeniami zawartymi w nor-
mie ISO 21348 [8]. 

 
 
 

TABELA 1  
Granice obszarów promieniowania optycznego  

 
Promieniowanie optyczne może wywoływać różne efekty biologiczne, ze 

skutkami zarówno korzystnymi, jak i niekorzystnymi dla poszczególnych osób, 
a także może powodować wystąpienie zmian patologicznych. Działanie pro-
mieniowania elektromagnetycznego na obiekt biologiczny zależy od wielkości  
i właściwości eksponowanej tkanki oraz od pochłoniętej przez nią energii. Pro-
mieniowanie odbite, rozproszone i przepuszczone nie ma wpływu na przebieg 
reakcji fotochemicznych. Ze względu na niejednorodność tkanek ścisła analiza 
procesu przenikania promieniowania w głąb obiektu biologicznego nie jest moż-
liwa, a publikowane dane są uzyskiwane w specyficznych warunkach pomia-
rowych lub otrzymywane w wyniku symulacji [2]. Na rysunkach 1 i 2 przed-
stawiono schematycznie głębokość wnikania promieniowania z poszczególnych 
zakresów długości fal  w głąb skóry oraz oka, odpowiednio.  

W tabeli 2 są zestawione zmiany i niekorzystne biologiczne skutki wy-
wołane działaniem promieniowania o określonych długościach fal oraz wielkości 
fizyczne charakteryzujące to oddziaływanie [5]. 

 

 
 zakres 

wg CIE  [7] w chemii (w spektroskopii) w fizyce, w technice 
nazwa przedział dł.fali nazwa przedział dł.fali nazwa przedział dł.fali 

 
UV 

UVC 100 nm do 280 nm próżniowy 3 nm do 30 nm daleki 10 nm do 180 nm 
UVB 280 nm do 315 nm średni 30 nm do 200 nm próżniowy 180 nm do 300 nm 
UVA 315 nm do 380 nm bliski  200 nm do 400 nm bliski  300 nm do 400 nm 

VIS światło 380 nm do 780 nm światło 400 nm do 800 nm światło 400 nm do 760 nm 
 
IR 

IRA 780 nm do 1,4 μm bliska 800 nm do 3 μm bliska 760 nm do 1,5 μm 
IRB 1,4 μm do 3 μm średnia 3 μm do 30 μm średnia 2,5 μm do 50 μm  
IRC 3 μm  do 1mm daleka  30 μm do 300 μm daleka  50 μm do 2 mm 
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2. PROMIENIOWANIE UV 
 

Promieniowanie ultrafioletowe ma szczególne znaczenie dla człowieka 
ze względu na fotobiologiczne i fotochemiczne oddziaływanie. Promieniowanie 
o długości fali poniżej 200 nm jest absorbowane w warstwie ozonowej atmos-
fery ziemskiej, więc nie odgrywa większej roli w biologii i medycynie. Ogra-
niczenie obszaru, nazwanego ultrafioletem C, długością fali 280 nm, jest 
związane ze zdolnością wywoływania rumienia na skórze ludzkiej przez to pro-
mieniowanie. Podział na kolejne zakresy UVB i UVA, związany jest z różnym 
nasileniem efektów działania promieniowania. 

Wpływ promieniowania ultrafioletowego na organizm ludzki jest złożony 
i w wielu szczegółach niewyjaśniony [11]. Wiele odczynów i skutków biolo-
gicznych zachodzących w ustroju pod wpływem promieniowania nadfioletowego 
jest związanych przyczynowo z reakcjami fotochemicznymi. 

Lecznicze wykorzystanie promieniowania UV wymaga właściwego daw-
kowania, natomiast długotrwałe jego działanie może powodować szkodliwe skutki 
dla organizmu człowieka. 

 
 
 

2.1. Korzystne działanie promieniowania UV  
 
Korzystny wpływ ultrafioletu polega przede wszystkim na działaniu 

przeciwkrzywicznym. W wyniku absorpcji promieniowania o długości fali poniżej 
320 nm przez pewne sterole, stanowiące prowitaminy D, a w szczególności  
7-dehydrocholesterol powstaje witamina D3, która odgrywa ważną rolę w gos-
podarce wapniowo-fosforowej ustroju: utrzymanie właściwego stosunku między 
wapniem a fosforem jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej mineralizacji 
kości.  

Skóra poddana działaniu promieni UV, w odpowiedniej dawce, staje się 
lepiej ukrwiona, bardziej elastyczna i mniej podatna na zakażenia. Pod wpły-
wem promieniowania o większej długości fali, następuje szybszy wzrost ko-
mórek naskórka oraz zwiększenie liczby białych krwinek w miejscu naświet-
lenia, co powoduje lepsze gojenie ran i owrzodzeń.     
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Rys. 1. Schematyczny obraz wnikania promieniowania optycznego w głąb skóry (wg [4]) 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2.  Schematyczny obraz wnikania promieniowania optycznego do oka (wg [4]) 
 
 



 
 
 
TABELA 2 
Efekty biologiczne oddziaływania promieniowania optycznego i  wielkości fizyczne charakteryzujące te efekty  [5] 
 
 

 
 

zakres promieniowania 
(przedział długości fal) 

wynik oddziaływania 
promieniowania 

 
niekorzystny efekt 

wielkość fizyczna 
charakteryzująca  efekt 

biologiczny 
wielkość fizyczna 

 do oceny ekspozycji 

ultrafiolet 
(180 nm do 400 nm) 

fotochemiczne zmiany 
aktywnych biologicznie 
molekuł, jak DNA, 
tłuszcze i białka 

intensywny rumień,  
zapalenie rogówki, 
zapalenie spojówki, 
zaćma, 
zapalenie siatkówki, 
przyspieszone starzenie skóry, 
nowotwory skóry 

widmo skuteczności 
wpływu i oddziaływania 
promieniowania   

napromienienie skóry lub 
rogówki 

zakres widzialny 
(380 nm do 600 nm) 

fotochemiczne zmiany  
w siatkówce 

zapalenie siatkówki (zagrozenie 
swiatłem niebieskim) 

widmo skuteczności 
oddziaływania 
promieniowania na 
siatkówkę   

luminancja energetyczna 
i czas ekspozycji 

zakres widzialny i bliska 
podczerwień 
(400 nm do 1400 nm) 

efekt termiczny oparzenia skóry, 
oparzenia siatkówki  

napromienienie, natężenia 
promieniowania i wielkość 
absorbującej tkanki 

luminancja energetyczna 
i czas ekspozycji 

średnia podczerwień 
(1400 nm  do 3 μm) koagulacja uszkodzenia termiczne: 

koagulacja/martwica tkanki   

podczerwień średnia  
i daleka 
(3 μm do 1 mm) 

efekt termiczny  
koagulacja 

uszkodzenia termiczne: 
oparzenia skóry, 
oparzenia siatkówki 
zaćma, 
termiczna denaturacja białek, 
koagulacja/martwicatkanki 

napromienienie, natężenia 
promieniowania i wielkość 
absorbującej tkanki 

luminancja energetyczna 
i natężenie 
promieniowania 
padającego na  skórę lub 
rogówkę 
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Zmiany w organizmie człowieka wywołane promieniowanem ultrafio-
letowym dotyczą przemiany materii, gruczołów wydzielania wewnętrznego, 
układu oddechowego i układu krążenia oraz układu krwiotwórczego. W świetle 
współczesnych badań przyjmuje się, że leczniczy wpływ promieniowania UV 
wiąże się w dużej mierze ze wzrostem aktywności zawartych w ustroju wodo-
rosiarczków, co wpływa pobudzająco na wiele zachodzących reakcji reduk-
cyjno-oksydacyjnych hormonów, witamin i enzymów [11].  

 
 

2.2. Zagrożenia promieniowaniem UV  
 
Najczęściej spotykanym efektem działania promieniowania UV na skórę 

jest rumień fotochemiczny, objawiający się zaczerwienieniem w wyniku rozsze-
rzenia naczyń krwionośnych. Najsilniejsze działanie wykazuje promieniowanie  
o długości fali 250 nm oraz 297 nm . Intensywność rumienia zależy ponadto od 
luminancji źródła, czasu napromienienia, odległości skóry od źródła, właś-
ciwości skóry (grubości naskórka) i wrażliwości osobniczej [4,10]. 

Wynikiem napromienienia skóry jest jej pigmentacja, uwarunkowana gro-
madzeniem się barwnika – melaniny – w warstwie podstawowej naskórka; 
istnieje powszechna opinia o ochronnej funkcji melaniny ze względu na zja-
wisko absorpcji promieniowania. Najsilniejszy efekt pigmentacji wywołuje pro-
mieniowanie o długości fali od 290 nm do 330 nm, które przenika tylko przez 
naskórek. Promieniowanie o większej długości fali dochodzi do skóry właściwej, 
do tkanki podskórnej przenika promieniowanie o długości fali większej od około 
500 nm (rys. 1) [4].  

Długotrwałe działanie promieniowania UV prowadzi do niekorzystnych 
zmian struktury, funkcji i wyglądu skóry, określanych jako starzenie się skóry 
spowodowane światłem. Najgroźniejszym skutkiem działania promieniowania 
ultrafioletowego są zmiany nowotworowe, w wyniku uszkodzenia nici DNA 
przez promieniowanie UVA i UVB i ich błędnej naprawy, doprowadzającej do 
mutacji komórek, przy czym mechanizm działania promieniowania z tych dwóch 
zakresów jest różny [14].  

Szkodliwe oddziaływanie promieniowania na oczy przejawia się w uszko-
dzeniach rogówki, spojówki, soczewki i siatkówki. Promieniowanie o długości 
fali poniżej 290 nm jest silnie pochłaniane przez rogówkę i spojówkę oka powo-
dując ich stany zapalne. Promieniowanie o większej długości fali, przepusz-
czane przez rogówkę i ciecz wodnistą oka, jest pochłaniane przez soczewkę 
(rys. 2): do soczewki dochodzi około 2 % promieniowania o długości fali 300 nm 
i ponad 50 % promieniowania oodługości fali 360 nm. Długotrwałe narażenie 
soczewki na intensywne promieniowanie o długościach fali powyżej 300 nm 
może doprowadzić do zaćmy [4].  
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Do siatkówki oka dociera mniej niż 1 % promieniowania nadfioletowego 
o długości fali powyżej 300 nm, Promieniowanie to może być przyczyną zmian 
zwyrodnieniowych siatkówki [4]. 

 
 
 
 

3. ZAKRES WIDZIALNY 
 

Promieniowanie z zakresu około 380 nm do 760 nm jest związane 
przede wszystkim z wrażeniami wzrokowymi. Światło wykazuje także oddziały-
wanie biologiczne, będąc podstawowym czynnikiem regulującym aktywność 
biologiczną organizmu. 

Niedobór światła naturalnego powoduje zakłócenie rytmu biologicznego 
człowieka: snu i czuwania. Desynchronizacja tego rytmu z zewnętrznym ryt-
mem dnia i nocy wpływa na gospodarkę hormonalną organizmu: następują 
między innymi zmiany wydzielania melatoniny, nazywanej niekiedy hormonem 
ciemności, która wpływa istotnie na kształtowanie się stanu czynnościowego 
organizmu, odpowiedniego dla pory dnia i pory roku [12].  

Rytm dobowy wydzielania melatoniny jest zależny od warunków oświet-
lenia: jej wydzielanie wzrasta wkrótce po zapadnięciu ciemności, osiagając 
największe stężenie pomiędzy godziną 2 a 4, a następnie obniża się. Ten rytm 
może ulec zmianie pod wpływem odpowiedniego oświetlenia, a także poprzez 
zastosowanie impulsów światła o ustalonym natężeniu i czasie trwania, które 
mogą zahamować wydzielanie melatoniny. Maksymalne zahamowanie wystę-
puje po ekspozycji przez godzinę, na intensywne światło o natężenieu oswiet-
lenia 600 lx lub więcej. Najsilniejsze działanie na układ wytwarzający melato-
ninę wywiera światło krótkofalowe o długości fali do około 500 nm [9]. 

Oprócz zależności od pory dnia oraz sezonowości lato/zima, wystepuje 
również zmienność wydzielania melatoniny zależna od wieku. Istnieje pogląd, 
że spadek stężenia melatoniny z wiekiem moze być czynnikiem sprzyjającym 
rozwojowi niektórych chorób [9,12] 

Obserwacje poczynione w związku z występowaniem choroby afektywnej 
sezonowej stały się podstawą terapii depresji zimowej z wykorzystaniem sztucz-
nego światła białego o widmie zbliżonym do widma światła słonecznego w za-
kresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. [13]. Stosowana, w okresie jesienno-
zimowym, fototerapia polega na ekspozycji na sztuczne  światło o natężeniu 
oświetlenia od 2500 lx do 10 000 lx, to jest wielokrotnie większym od  natężenia 
oświetlenia zwykle uzyskiwanego w pomieszczeniach.  
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U wielu osób ta metoda, właściwie stosowana,  eliminuje lub łagodzi obja-
wy depresyjne. Fototerapia jest także wskazywana jako nowa forma leczenia 
biologicznego w psychiatrii [10,13]. Istnieją również opinie o skuteczności foto-
terapii w leczeniu różnych innych dolegliwości. 

Jednakże zafascynowanie nową metodą nie może zwalniać od zacho-
wania ostrożności w związku z niekorzystnymi skutkami działania. Intensyw-
nego promieniowanie widzialnego. Proponowana niekiedy fototerapia, polega-
jąca na patrzeniu w źródło światła, spowoduje jedynie pogorszenie stanu zdro-
wia i samopoczucia. 

  
 

3.1. Zagrożenie światłem niebieskim 
 

Promieniowanie z zakresu widzialnego o długości fali około 400 nm  
może spowodować termiczne lub fotochemiczne uszkodzenia i schorzenia siat-
kówki oka. Zagrożenie światem niebieskim, przez które rozumie się zagrożenie 
promieniowaniem w długości fali z zakresu 300 nm do 700 nm, jest uwzględ-
niane w przypadku oceny ryzyka związanego z narażeniem pracowników na 
sztuczne promieniowanie optyczne [3]. Rozkłady widmowe skuteczności R(λ) 
wywoływania uszkodzeń termicznych oczu i skuteczności  B(λ) wywołania 
uszkodzeń fotochemicznych, przedstawione na rys. 3 i 4 odpowiednio, mają 
maksima w zakresie długości fali 435 nm do 440 nm.   
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Rys. 3. Zależność skuteczności R(λ) wywoływania uszkodzeń ter-
micznych oczu od długości fali λ promieniowania z zakresu widzial-
nego (wg [3]) 
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Rys. 4. Zależność skuteczności B(λ) wywoływania uszko-
dzeń fotochemicznych oczu od długości fali λ promienio-
wania z zakresu widzialnego (wg [3]) 

 
Świato niebieskie w rzeczywistości jest promieniowaniem z zakresu 

widzialnego, o długości fali około 400 nm do 490 nm, wywołującym wrażenie 
barwy niebieskiej Skutki oddziaływania światła niebieskiego mogą wystąpić nie 
tylko u osób narażonych na promieniowanie  z racji wykonywanego zawodu. 
Powszechnie stosowane oświetlenie pomieszczeń nie stwarza co prawda tego 
rodzaju zagrożenia, ale wpatrywanie się w źródło światła (świetlówki, lampy 
halogenowe) o dużym natężeniu nie jest bezpieczne. Ponadto zagrożenie sta-
nowi świato niebieskie  w promieniowaniu słonecznym; istnieją opinie o wpływie 
tego promieniowania na degradację siatkówki i następujące zmiany patologicz-
ne w oku.   

 
 
 
 

4. PROMIENIOWANIE  IR 
 

Wpływ biologiczny promieniowania podczerwonego na ustrój jest wy-
wołany działaniem ciepła. Przegrzanie organizmu i występujące w jego przebie-
giu odczyny ze strony narządów i układów ustroju są wykorzystywane w celach 
leczniczych. Skutki działania promieniowania, zależą od luminancji energetycz-
nej źródła, czasu ekspozycji, powierzchni ciała, stopnia unaczynienia skóry,  
a odczyn ustroju może być miejscowy lub ogólny. Odczyn miejscowy, zwany 
rumieniem cieplnym występuje w skórze w miejscu jej napromienienia. Zbyt 
duże podwyższenie temperatury, przekraczajace granice tolerancji tkanki, może 
spowodować jej oparzenie. Oddziaływanie promieniowania na duże powierzch-
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nię skóry powoduje wystąpienie odczynu ogólnego organizmu na ciepło, który 
przejawia się przegrzaniem i występującymi reakcjami układów i narządów 
ustroju. 
Stwierdzone efekty działania promieniowania podczerwonego to [11]: 

• zwiekszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne skóry,  
• zwężenie dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej, 
• rozszerzenie naczyń krwionośnym   mózgu, nerek, śledziony, 
• zmniejszenie napięcia mięśni, 
• podwyższenie progu odczuwania bólu, 
• wzmożenie przemiany materii o około 3,6 % przy wzroście temperatury 

0 1 oC, 
• pobudzenie receptorów cieplnych skóry i − w następstwie − również 

narządów położonych głębiej.  
 

Głównym mechanizmem obronnym organizmu w razie nadmiernego 
wzrostu temperatury skóry jest odczuwanie bólu, w związku z tym do poparzeń 
skóry spowodowanych podczerwienią dochodzi rzadko, przede wszystkim 
w przypadku ekspozycji na promieniowanie laserowe. 

Również w powszechnych warunkach działania promieniowania pod 
czerwonego ich szkodliwy wpływ na oczy praktycznie nie jest obserwowany. Do 
soczewki oka dociera przede wszystkim promieniowanie z pasma bliskiej pod-
czerwieni oraz częściowo podczerwieni średniej, o długościach fali poniżej 2400 
nm. Promieniowanie podczerwone o długości fal poniżej 1400 nm dochodzi do 
siatkówki oka (rys. 2) [4-6]. Gdy natężenie promieniowania jest duże, wówczas 
następuje przegrzanie tkanek, stany zapalne i uszkodzenia termiczne. Zagroże-
nia występują na niektórych stanowiskach pracy. 

    
 
 

 
5. PROMIENIOWANIE SŁONECZNE 
 
 Słońce jest głównym źródłem energii docierającej do Ziemi. Do górnych 
warstw atmosfery ziemskiej dochodzi promieniowanie o długości fali od 0,7 nm 
do 3 µm, z czego około 8 % przypada na nadfiolet, 39% na promieniowanie 
widzialne, 53 % na podczerwień [1]. W ciągu roku, wraz ze zmianą odległości 
Ziemi od Słońca, intensywność promieniowania zmienia się odwrotnie propor-
cjonalnie do kwadratu tej odległości. Ilość energii dochodzącej w jednostce 
czasu do jednostki powierzchni prostopadłej do promieni słonecznych i leżą-
cych tuż poza atmosferą w średniej odległości od Słońca wynosi około 1370 W/m2  
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Promieniowanie słoneczne przechodząc przez atmosferę ziemską ulega 
częściowo pochłanianiu, odbiciu i rozproszeniu, więc w różnym stopniu dociera 
do powierzchni Ziemi: w zakresie ultrafioletu około 0,5 % stanowi promieniowa-
nie UVB, a około 4% UVA ,  w zakresie podczerwieni – około 33 % IRA i około 
13 % IRB. 

Przy dużej przezroczystości atmosfery i pionowym padaniu promieni 
słonecznych do powierzchni Ziemi dochodzi 85 % energii; przy zachmurzeniu, 
gdy tarcza Słońca jest zasłonięta przez chmury, natężenie promieniowania 
obniża się. Chmury mogą także odbijać promienie słoneczne i wówczas natęże-
nie promieniowania na powierzchni Ziemi może być nawet wyższe niż przy 
bezchmurnym niebie. Również odbicie od śniegu lub lodu (albedo 0,5 ) czy 
powierzchni wody, ale także piasku, betonu, trawy powoduje działanie promie-
niowania słonecznego na człowieka, chociaż nie jest to działanie bezpośrednie. 

Długotrwałe działanie intensywnego promieniowania słonecznego jest 
szkodliwe. Promieniowanie z zakresu IR może spowodować przegrzanie orga-
nizmu. Przed promieniowaniem z zakresu UV należy chronić skórę i oczy, co 
nie może oznaczać wyeliminowania korzystnego wpływu promieniowania, po-
wodującego pobudzenie ustroju człowieka, zwiększającego jego odporność na 
zakażenia oraz umożliwiającego syntezę witamin z grupy D. Rozsądna ochrona 
przed promieniowaniem słonecznym polega na ograniczaniu czasu działania 
tego promieniowania, zależnie od pory roku i dnia oraz otoczenia, a także sto-
sowaniu odpowiednich filtrów, częściowo absorbujących i/lub odbijających 
promieniowanie UV.  

Racjonalne korzystanie z działania promieniowania słonecznego, oprócz 
pozytywnych biologicznych reakcji organizmu, ma dodatni wpływ na psychikę 
człowieka. Dobroczynne i nieodzowne dla życia promienie słoneczne dają czło-
wiekowi energię i radość życia. W pogodny jasny dzień problemy, zmartwienia  
i troski wydają się mniejsze, a rzeczywistość staje się piękniejsza.  
 
 
 
6. ZAKOŃCZENIE 
 

W związku z postępem technicznym oraz pojawianiem się nowych źródeł 
promieniowania optycznego, aktualizowane są wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na szkodliwe działanie 
promieniowania optycznego [np.3,6]. Z drugiej strony następuje coraz szersze 
wykorzystanie efektów spowodowanych działaniem promieniowania optycznego 
w medycynie i to nie tylko w wąsko rozumianej foroterapii – światłolecznictwie, 
ale także w diagnostyce przy wykorzystaniu nowoczesnych, wiarygodnych i ma-
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ło inwazyjnych technik. Wzrost zainteresowania promieniowaniem optycznym  
w tym obszarze, związany jest z ciągłym postępem w rozwoju technologii 
optoelektronicznej, w tym technologii światłowodowej [2]. 
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THE INFLUENCE OF OPTICAL RADIATION ON HUMAN. 
BENEFICIAL EFFECTS AND HEALTH HAZARDS 

 
 

Z. KOLEK 
  

ABSTRACT  Natural light and radiation from artificial sources 
apart from visible sensation may cause some effects not always 
profitable for human. Unprofitable permanent activity of solar radiation 
do not mean that we should avoid natural light. Positive influence of 
radiation can be obtained by its optimal exposure, taking into account 
photobiological and photochemical impact. Therapeutic use of optical 
radiation is applied in phototherapy mainly by using artificial sources. 
This paper concerns problems connected with beneficial and adverse 
effects of  non-coherent optical radiation on human who is not 
exposed to it during his work. 
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