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Η χρήση των 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  
και η όραση

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα προβλήµατα µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ΗΠΑ αποτελούν το δεύτερο πιο συχνό λόγο επισκέψεων νεαρών 
υγιών ατόµων σε οφθαλµίατρους ή οπτοµέτρες. Η «ταλαιπωρία» που συµβαίνει σε άτοµα που χρησιµοποιούν για πάρα 
πολλές ωρές την ηµέρα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι κατά βάση µία ασθενωπεία, δηλαδή µία δυσκολία στην όραση, 
και φυσικά, το δεύτερο πρόβληµα που δηµιουργείται είναι προβλήµατα από την επαναληπτική κίνηση των δακτύλων και των 
µυών του βραχίονα στα χέρια. 
 
Οι επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι υπολογιστές στην όραση και στα µάτια γενικότερα, βρίσκονται ακόµα κάτω από διαρκή 
παρατήρηση, γενικά όµως δεν έχει διαπιστωθεί κάποια σηµαντική µόνιµη βλάβη. Τα συµπτώµατα αυτά είναι παρόµοια µε 
κάποια σε άλλους εργαζόµενους που απασχολούν το µεγαλύτερο µέρος της ηµεράς τους σε κοντινή απόσταση, όπως πχ. 
ωρολογοποιούς ή κοσµηµατοποιούς, και τα συνήθισµενα προβλήµατα που παρουσιάζονται είναι συµπτώµατα θόλωσης της 
όρασης, διπλωπίας, πόνος στο λαιµό και τον αυχένα, πόνος ανάµεσα στα µάτια, πονοκέφαλοι, παράπονα για στεγνότητα των 
µατιών, αδυναµία για συγκέντρωση στη δουλειά και γενικά έλλειψη συναισθηµατικής ευεξίας. 
 
Για να αποφύγει κάποιος αυτά τα προβλήµατα, θέλει προσοχή, αφενός η σωστή στάση, η οποία έχει να κάνει µε το πως 
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κάθεται κάποιος που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε ποιες γωνίες βρίσκεται η µέση µε το υπόλοιπο σώµα και 
τα πόδια, σε τι απόσταση από τον χώρο του γραφείου που χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε τι θέση βρίσκεται η 
κεφαλή, σε πιο ύψος και µε τι φωτισµό χρησιµοποιείται ο Η/Υ. 
 
Όταν παρατηρούµε µία οθόνη Η/Υ, αυτό που συµβαίνει είναι ότι χάνουµε την αίσθηση του βάθους, της στερεοπτικής όρασης 
και επίσης η προσαρµογή µας βρίσκεται σε ένα µόνιµο σηµείο εργασίας. Επίσης, η σύγκλιση των µατιών, αυτό που συµβαίνει 
όταν κοιτάµε κοντά (τα δύο µάτια συγκλίνουν το ένα προς το άλλο), βρίσκεται και αυτή σε µία συνεχή υπερδιέργεση.  
Καθώς και το ότι µειώνεται η συχνότητα µε την οποία ανοιγοκλείνουν τα βλέφαρά µας. Αυτό είναι σηµαντικά διαφορετικό 
από το να διαβάζουµε τυπωµένη γραπτή ύλη, γιατί οι περισσότερες οθόνες υπολογιστή, ειδικά αυτές που περιέχουν µία 
καθοδική λυχνία, δεν δίνουν µια συνεχή εικόνα, αλλά µια εικόνα που περνάει καρέ-καρέ. Ο εγκέφαλός µας τη συνδέει για 
να βλέπουµε µία συνεχή εικόνα, µία εικόνα οµόφωτη, µε πολύ διαφορετικό contrast και καθαρότητα.  
 
Μετά από πολύωρη χρήση υπολογιστών, αυτό που συµβαίνει είναι ότι τα κωνία, τα κύτταρα που χρησιµοποιούµε για την 
αντίληψη της έγχρωµης όρασης, υπερλειτουργούν συνεχώς και πολλές φορές, η εικόνα αυτή από την υπερλειτουργία των 
κωνίων παραµένει στον εγκέφαλό µας παρ’ότι έχει αλλάξει η εικόνα της οθόνης του υπολογιστή. Αυτό λέγεται “after effect”
ή φαινόµενο McCollough, και καµιά φορά αντιστρέφεται η αντίληψη των χρωµάτων. 
 
Πράγµατα που µας απασχολούν µε τη χρήση των Η/Υ είναι κατά πόσο εκτιθόµαστε σε ακτινοβολία ή υπεριώδη ακτινοβολία, 
και κατά πόσο αυτό µπορεί να προδιαθέσει σε καταρράκτη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αποδείξεις που υπάρχουν, είναι ότι 
η ακτινοβολία που δεχόµαστε, όσον αφορά τις υπεριώδεις ακτινοβολίες από την οθόνη του υπολογιστή, είναι λιγότερες από 
αυτές από µία λάµπα φθορισµού, άρα δεν υπάρχουν επικίνδυνες ακτινοβολίες για το µάτι και δεν υπάρχει ακόµα απόδειξη 
ότι µπορεί αυτό να δηµιουργήσει καταρράκτη. 
 
Ιδανικά, θα πρέπει η παρατήρησή µας στις οθόνες υπολογιστή να γίνεται σε επίπεδο 20ο έως 40ο κάτω από το οριζόντιο 
επίπεδο. Μπορούµε επίσης να µειώσουµε την αντανακλαστικότητα που έχουν αυτές οι οθόνες είτε µε ειδικό (αντι 
αντανακλαστικού φίλτρου) που µπορεί να εναποτεθεί στα γυαλιά, είτε µε κάπιο ειδικό φίλτρο στην οθόνη, είτε µε τη χρήση 
των επίπεδων, καινούργιας τεχνολογίας οθονών που έχουν πολύ λιγότερη ακτινοβολία. 
 
Για να µειωθεί η αντανάκλαση του φωτός που χρησιµοποιούµε στο δωµάτιο από την οθόνη του υπολογιστή, καλό θα ήταν 
να έχει τέτοια κλίση η οθόνη του υπολογιστή έτσι ώστε να είναι παράλληλη µε την πηγή του φωτός µέσα στο δωµάτιο. Κάτι 
βέβαια που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι άτοµα που χρησιµοποιούν συνεχώς υπολογιστές µπορεί να έχουν κάποια µικρή 
διαθλαστική ανωµαλία, όπως λίγη µυωπία, λίγο αστιγµατισµό, λίγη υπερµετρωπία, κάτι που αν το διορθώσουν µε τη χρήση 
γυαλιών ή φακών επαφής θα τους βοηθήσει να χρησιµοποιούν τις συσκευές αυτές µε πολύ µεγαλύτερη άνεση. 

Επίσης η χρήση συνθετικών δακρύων µπορεί να βοηθήσει µε τη στεγνότητα που µπορεί να προκαλέσει η πολύωρη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών από µείωση της ταχύτητας και συχνότητας ανοικλεισίµατος των µατιών, όπως επίσης και η σωστή 
ενυδάτωση της ατµόσφαιρας, στην οποία λειτουργεί το άτοµο που χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πολλές φορές 
χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε γραφεία που έχουν πάρα πολύ στεγνό αέρα και γεµάτο µε σκόνη και καθώς 
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αυτό προδιαθέτει για πιο στεγνά µάτια, η χρήση κάποιας συσκευής που ενυδατώνει την ατµόσφαιρα µπορεί να βοηθήσει 
δραµατικά µε αυτά τα συµπτώµατα. Παραθέτουµε µία φωτογραφία µε την ιδανική θέση και κλίση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ατόµου.
 
Είναι λοιπόν σηµαντικό να επισκεπτόµαστε τον οφθαλµίατρό µας όταν παρουσιάζονται µερικά από αυτά τα συµπτώµατα, έτσι 
ώστε να έχουµε πιο σωστή αντιµετώπιση για πιο άνετη εργασία/διασκέδαση µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και για καλύτερη 
αντιµετώπιση κάποιων µικροπροβληµάτων στα µάτια. 
 
Ο ∆ρ. Κανελλόπουλος είναι Χειρουργός-Οφθαλµίατρος, Αναπληρωτής καθηγητής Οφθαλµολογίας στο Παν/µιο της Νέας 
Υόρκης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.laservision.gr 
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