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Oczywiście jest prioryte-
tem zaprojektowanie 
w� gabinecie stomato-

logicznym oświetlenia, które 
zapewni komfortowe warun-
ki pracy. Nierzadko determi-
nuje ono jakość powstających 
efektów, jak w� przypadku do-
boru odpowiedniego odcienia 
koloru wypełnienia i� porce-
lany na wykonywanych koro-
nach i�mostach. Bardzo ważne 
jest zatem, aby oświetlenie ide-
alnie oddawało barwy i� było 
zbliżone do światła naturalne-
go, jednakże to jest tylko jedno 
z� zadań oświetlenia w� dobrze 
zaprojektowanym gabinecie.

Rodzaje oświetlenia
Ze względu na sposób roz-
mieszczenia oraz rodzaj otrzy-
mywanego światła, wyróżnia 
się trzy podstawowe oświet-
lenia. Pierwszym z� nich jest 
ogólne, czyli równomierne 
oświetlenie pewnego obszaru 
bez uwzględnienia szczegól-
nych wymagań dotyczących 
oświetlenia niektórych jego 
części. Następnym rodzajem 
jest oświetlenie miejscowe, 
czyli dodatkowe oświetlenie 
przedmiotu pracy wzrokowej, 
z� uwzględnieniem szczegól-
nych potrzeb oświetleniowych 
w� celu zwiększenia natężenia 
oświetlenia, uwidocznienia 
szczegółów, itp, załączane nie-
zależnie od oświetlenia ogól-
nego. Ostatnim typem jest 
oświetlenie złożone – tj. skła-
dające się z� oświetlenia ogól-
nego i�miejscowego.

W� pomieszczeniach, gdzie 
przebywają ludzie, koniecz-
ne jest zapewnienie im dopły-
wu światła dziennego. Zgodnie 

z� Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w� sprawie wa-
runków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budyn-
ki i� ich usytuowanie z� dnia 12 
kwietnia 2002r., pomieszcze-
nie przeznaczone na pobyt ludzi 
- jakim jest gabinet stomato-
logiczny – powinno mieć za-
pewnione oświetlenie dzienne 
a� stosunek powierzchni okien, 
mierzony w�świetle ościeżnic do 
powierzchni podłogi powinien 
wynosić co najmniej 1:8, nato-
miast w� innym pomieszczeniu, 
gdzie wymaga się oświetlenia ze 
względów na przeznaczenie – co 
najmniej 1:12. 

Nie są to przepisy suche i�wy-
magania bezpodstawne. Obli-
czono, że proporcja okien do 
powierzchni jest niezbędna 
w� celu odpowiedniego oświet-
lenia wnętrza światłem natu-
ralnym. Najnowsze badania 
analizowały związek warun-
ków środowiska, takich jak 
oświetlenie, z� ludzką wydaj-
nością i� zdrowiem. Wyniki 
wskazują na dodatnią korelację 
między tymi dwiema zmien-
nymi. Światło wpływa na fi-
zyczne, psychologiczne oraz 
fizjologiczne aspekty ludz-
kiej wydajności, a�brak światła 
może powodować negatywne 
skutki dla ludzkiego zdrowia. 

Brak kontaktu ze światłem 
słonecznym powoduje niedo-
bór witaminy D w�organizmie, 
co może prowadzić do osteo-
porozy, kruchości kości, zmian 
nowotworowych  oraz różnych 
rodzajów depresji. Około 80% 
witaminy D, którą otrzymu-
je nasz organizm, pochodzi ze 
światła słonecznego. Tymcza-
sem coraz więcej czasu spę-

ŚWIATŁO W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

Gra światłem
Światło, obok swej podstawowej funkcji, jaką jest oświetlenie pomieszczenia, jest jednym z ważniejszych ele-
mentów kreujących architekturę wnętrza. Większość osób, projektując gabinet, bierze pod uwagę tylko funkcję 
użytkową oświetlenia, nie dostrzegając, że jest elementem wystroju pomieszczenia. 
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dzamy w� budynkach, dlatego 
konsekwencje braku natural-
nego światła dla ludzi stają się 
coraz poważniejsze. 

Oświetlenie sztuczne
Oświetlenie dzienne jest naj-
lepsze, niestety pacjenci przy-
chodzą do gabinetu w� godzi-
nach popołudniowych, kiedy 
słońce jest niżej i� światło na-
turalne jest słabsze. A� w� okre-
sie jesienno-zimowym, nawet 
w� godzinach przedpołudnio-
wych, oświetlenie dzienne jest 
zbyt słabe do pracy. Dlatego 
bardzo ważne jest zapewnienie 
w�gabinecie stomatologicznym 
odpowiedniego światła sztucz-
nego, zarówno pod względem 
natężenia, temperatury jak 
i�barwy.

Światło w� gabinecie powin-
no jak najdokładniej oddawać 
barwy, a� współczynnik odda-
wania barw (Ra) powinien wy-
nosić minimum 90, najlepiej 
jednak, gdy jest on w�granicach 
98Ra. Wyjaśnić tu trzeba, że 
współczynnik oddawania barw 
określa, jak wiernie postrzega-
my barwy oświetlonych przed-
miotów i� jest wyrażony liczbą 
od 0 do 100. Za zero przyjmuje 
się światło monochromatycz-
ne, czyli jednobarwne, a�za 100 
– światło białe. 

Kolejną ważną wartością jest 
temperatura barwowa świat-
ła (Tb). Parametr ten określa 
rodzaj bieli, jaki jest wysyłany 
ze źródła światła. Przykładem 
może być światło słoneczne, 
które ma różną temperaturę 
barwową – niebieskawą przy 
zachmurzonym niebie czy też 
pomarańczową przy zachodzie 
słońca. Ciepłe światło o�niskiej 
temperaturze (Tb=2500K) 
wpływa na nas kojąco i�uspoka-
jająco. Takie oświetlenie może 
być zastosowane np. w� pocze-
kalni, jednak w�samym gabine-
cie powinno być światło białe 
o�Tb= 4000K.

W� gabinecie stomatologicz-
nym pacjent widzi tylko su-
fit, światło nie powinno go 
oślepiać. Zatem powinno się 
stosować oprawy z� kloszem 
mlecznym. Odsłonięte oprawy 

rastrowe, jak i� jaskrawe oczka 
halogenowe, będą wywoływa-
ły u� pacjenta efekt olśnienia, 
a� więc będą powodowały 
jego dyskomfort. Stosowanie 
opraw, w� których widać od 
spodu świetlówki, nie jest zale-
cane również ze względu na to, 
że nieosłoniętą oprawę trud-
niej utrzymać w�czystości. 

Oświetlenie, równomierne 
dla całego pomieszczenia, po-
winno być skierowane z� góry 
na dół. Bez względu na pa-
nujące trendy i� upodobania, 
w�gabinecie stomatologicznym 
powinno się stosować jasny, 
a�najlepiej biały sufit. Nie wyni-
ka to z�przyzwyczajeń estetycz-
nych czy też konserwatyzmu. 
Wynika to z�faktu, że kolor bia-

ły odbija ok. 80 procent świat-
ła, które na nie pada, kolory 
jasne już zaledwie 50 procent, 
natomiast kolor czarny - zale-
dwie 12 proc. Dlatego sufity 
maluje się na biały kolor.

Dobór oświetlenia
Dobór właściwego oświetle-
nia powinien spełniać trzy pod-

stawowe warunki. Pierwszy 
z� nich, fizjologiczny, wynika 
z�analizy czynników wpływają-
cych na jakość widzenia.

Drugi, estetyczny – wynika 
z�oddziaływania światła na psy-
chikę człowieka. Trzeci, eko-
nomiczny, nakazuje wybranie 
takiego wariantu oświetlenia, 
który spełniając wszystkie za-
sady, ma najniższe koszty eks-

ploatacji, przy jednoczesnym 
spełnieniu wymagań i� normy 
oświetleniowej.

Zarówno złe oświetlenie, jak 
i�dobre, powoduje efekty poza-
wizualne. Ma ono wpływ, mię-
dzy innymi, na samopoczucie, 
psychikę, stany emocjonalne, 
procesy fizjologiczne. 

Oko ludzkie w� siatkówce 
posiada trzy rodzaje komórek 
fotoczułych. Pierwsze dwa ro-
dzaje odpowiadają za widze-
nie, natomiast trzeci rodzaj 
foto-receptorów niesie infor-
macje niezbędne do prawid-
łowego wytwarzania przez 
organizm melatoniny oraz kor-
tyzolu, które sterują rytmem 
dobowym człowieka.

Aby zapewnić prawidłową 
dynamikę dobową wszystkich 
procesów wewnętrznych, pod-
legających cyklowi dobowemu 
(by nie doszło do desynchroni-
zacji, objawiającej się zaburze-
niami rytmu temperatury ciała, 
pracy serca, pogorszeniem sa-
mopoczucia, zmęczeniem, 
znużeniem, złym nastrojem, 
niechęcią do działania itd.), 
należy zapewnić dobową zmia-
nę ilości i� jakości światła wpa-
dającego do oczu. Dawno 
temu, kiedy większość ludzi 
„szła spać z� kurami”, nie było 
problemu. Ale obecnie, w�epo-
ce światła sztucznego, światło 
w� pomieszczeniu pracy musi 
być odpowiedniej jakości.

Estetyka światła
W� gabinetach stomatologicz-
nych, wbrew pozorom, nie po-
winno się rezygnować z� war-
tości estetycznych, jakie może 
nieść światło. Obok omawia-
nych wcześniej kwestii, związa-
nych z� użyteczną rolą światła, 
jest ono jednym z� głównych 
składników kształtujących 
piękne wnętrza oraz dobrą ar-
chitekturę. Piękno oświetlenia 
jest wielopłaszczyznowe – po-
czynając od rodzaju samego 
strumienia światła, poprzez 
grę światła i�cienia na płaszczy-
znach oświetlanych, kończąc na 
kształcie lamp i�źródeł światła. 

Światłem możemy zaakcen-
tować te elementy wnętrza, 

Piękno oświetlenia jest wielopłaszczyznowe 

– poczynając od rodzaju samego strumienia 

światła, poprzez grę światła i�cienia na płasz-

czyznach oświetlanych, kończąc na kształcie 

lamp i�źródeł światła
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które chcemy pokazać i� ukryć 
to, czego nie chcemy pokazy-
wać. Zaakcentowanie osiągnąć 
można za pomocą oświetlenia 
bądź podświetlenia danego ele-
mentu lub też umieszczenia na 
nim samym elementów świet-
lnych w� postaci, na przykład, 
listw z� różnokolorowymi lamp-
kami LED czy innych akcentów 
świetlnych. Asortyment źródeł 
światła jest naprawdę szeroki, 
a� w� dobie oświetlenia ledowe-
go, oświetlenie zyskało szereg 
nowych możliwości, nie pod-
wyższając zarazem kosztów eks-
ploatacji oświetlanego obiektu.

Światło również ukrywa nie-
doskonałości pomieszczeń - ni-
sko opuszczone lampy obniżają 
zbyt wysokie i�wąskie wnętrza. 
Odpowiednie ukształtowanie 
światła przekierowuje wzrok 
z�elementów, których  nie chce-
my akcentować. Światło może 
dodać lekkości zbyt ciężkim 
formom oraz nadać powagi 
miejscu, które tego wymaga. 

Oświetlenie awaryjne
Osobną grupą oświetlenia jest 
oświetlenie awaryjne. W� celu 
zapobiegania nagłym zanikom 
oświetlenia elektrycznego, ko-

nieczne jest stosowanie oświet-
lenia awaryjnego. Oświetlenie 
to załącza się w�momencie za-
niku prądu w�budynku i�chroni 
przebywające w� nim osoby 
przed ciemnością, umożliwia-
jąc im opuszczenie obiektu, 
bądź dokończenie czynności, 
których w� żadnym wypadku 
nie mogą być przerwane (np. 
operacja w�szpitalu). Można je 
zatem podzielić na dwie grupy: 
awaryjne oświetlenie ewaku-
acyjne oraz oświetlenie zapa-
sowe. Instalacje oświetlenia 
awaryjnego mają bezpośredni 
związek z� bezpieczeństwem 

ludzi, w�związku z�tym ich pa-
rametry techniczne, a� przede 
wszystkim skuteczność dzia-
łania są określone w� kilku po-
wiązanych ze sobą normach. 
W�Polsce najważniejszą normą 
jest norma PN-EN 1838:2005 
Zastosowanie oświetlenia. 
Oświetlenie awaryjne. Zawarte 
w� niej wymagania określają 
wartości minimalne, które po-
winny spełniać systemy oświet-
lania awaryjnego.

Podsumowując. Rola świat-
ła we wnętrzu stomatologicz-
nym, podobnie jak i� każdym 
innym wnętrzu, jest wielopłasz-
czyznowa – od funkcji bezpie-
czeństwa, poprzez tworzenie 
komfortowego, zgodnego z�wy-
mogami ergonomii stanowiska 
pracy a� kończąc na funkcjach 
estetyczno-dekoracyjnych. 

Dobór źródeł światła i� ich 
rozmieszczenie nie powinno 
w� żadnym wypadku być dzie-
łem przypadku, lecz wynikać 
z� przemyślanych decyzji. Jeśli 
nie wiemy, jak prawidłowo roz-
mieścić punkty świetlne, by za-
pewnić optymalne oświetlenie, 
nie narażając się na zbędne 
koszta inwestycji oraz eksplo-
atacji obiektu, a� wartość este-
tyczna wnętrza, jak i� całego 
budynku, nie jest dla nas tylko 
pustym terminem – radzę sko-
rzystać z� usług doświadczone-
go projektanta.
mgr inż. arch. Marcin Macieszko 

marcin@nanostudio.pl
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