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Как лекуват слънчевите лъчи?
При въздействие на слънчевите лъчи, тялото се излага не само на прякото въздействие
на слънчевата светлина, но и на редица други благоприятни фактори като влажност,
температура, аеройонизация, барометрично налягане, въздействие на въздуха.
Кога слънчевите лъчи са най-ефикасни?
Този факт е налице, когато въздействието става в условие на ниска влажност и в места
,защитени от вятъра, но с постоянен обмен на въздух. Необходимо е след излагането на
слънчевото въздействие , процедурите да завършват с обливане на душ.
Кои части на тялото да бъдат излагани на слънчевите лъчи?
По правило цялото тяло. Но съществуват и възможности да се въздейства само на
конкретни места. Важен момент от цялата процедура е, че тя трябва да бъде
предхождана от въздушни бани, те подготвят първоначално тялото, чрез
въздействието на разсеяната и отразената слънчева светлина. Въздушните бани се
правят на сенчести места.Те се стартират  при температура не по-ниска от 20 градуса,
като продължителността е 15-20 минути.Времетраенето постепенно достига до 1-2
часа.
Видове слънчеви облъчвания
Местни слънчеви облъчвания.Прилагат се при болни, при които е противопоказно 
общото облъчване. Те зи болни страдат от  кожни язви, или циреи, травматични
възпалителни и дегенеративни заболявания на някои системи, остеомиелит, неврит,
радикулити, изолирана кожна или костна туберкулоза.
Общите слънчеви облъчвания. Те се прилагат при лечение и предпазване  от
възпалителни заболявания на горните дихателни пътища,рахит, извънбелодробна 
туберкулоза ( на половите органи,кожата, ставите, костите) синуити, алергични
заболявания, бронхити, нетуберкулозни заболявания на  женските полови
органи,рецидивиращи бронхопневмонии, заболявания на периферната нервна система
(неврлагии, радикулити, неврити), вторични анемии,  някои кожни заболявания ( трудно
заздравяващи рани, екземи, псориазис),  цистити, хронични цистопиелонефрити.

Важно е да се знае, че ако в първите дни тялото се излага продължително време на
въздействие на слънчевите лъчи, може да се стигне до силно изгаряне с мехури,
придружени с втрисане. Могат да бъдат налице и топлинен или слънчев удар. Затова
задължително трябва да се почне от постепенно излагане на слънчевото въздействие.
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