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Πώς θα 
προστατέψουμε τα 
μάτια μας από
την οθόνη του 
υπολογιστή

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

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 ημέρας τους σε κοντινή απόσταση, όπως πχ. 
ωρολογοποιούς ή κοσμηματοποιούς και τα συνηθισμένα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι συμπτώματα θόλωσης της 
όρασης, διπλωπίας, πόνος στον λαιμό και τον αυχένα, πόνος ανάμεσα στα μάτια, πονοκέφαλοι, παράπονα για στεγνότητα 
των ματιών, αδυναμία για συγκέντρωση στη δουλειά και γενικά έλλειψη συναισθηματικής ευεξίας. 

 

Η «ταλαιπωρία» που συμβαίνει σε άτομα που χρησιμοποιούν για πάρα πολλές ώρες 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. 
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Για να αποφύγει κάποιος αυτά τα προβλήματα, θέλει προσοχή, αφενός η σωστή στάση, η οποία έχει να κάνει με το πως 
κάθεται κάποιος που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε ποιες γωνίες βρίσκεται η μέση με το υπόλοιπο σώμα 
και τα πόδια, σε ποια απόσταση από τον χώρο του γραφείου που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε ποια θέση 
βρίσκεται η κεφαλή, σε ποιο 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 μειώνεται η συχνότητα με την οποία ανοιγοκλείνουν τα βλέφαρά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικά διαφορετικό από το 
να διαβάζουμε τυπωμένη γραπτή ύλη, γιατί οι περισσότερες οθόνες υπολογιστή, ειδικά αυτές που περιέχουν μία καθοδική 
λυχνία, δεν δίνουν μία συνεχή εικόνα, αλλά μία εικόνα που περνάει καρέ-καρέ και ο εγκέφαλος την συνδέει για να βλέπουμε 
μία συνεχή εικόνα, είναι μία εικόνα η οποία είναι ομόφωτη και έχει πολύ διαφορετικό contrast και καθαρότητα. 

Μετά από πολύωρη χρήση υπολογιστών, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα κωνία, τα κύτταρα αυτά που χρησιμοποιούμε για 
την αντίληψη της έγχρωμης όρασης, υπερλειτουργούν συνεχώς, πολλές φορές, η εικόνα αυτή από την υπερλειτουργία των 
κωνίων παραμένει στον εγκέφαλό μας παρότι 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 υπο- λογιστή 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 
αντιαντανακλαστικό φίλτρο που μπορούν να εναποτεθεί στα γυαλιά σε άτομα που φοράνε γυαλιά είτε με κάποιο 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 πολλά 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 
την 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 ανοιγοκλεισίματος των ματιών, όπως επίσης και η 
σωστή ενυδάτωση της ατμόσφαιρας στην οποία λειτουργεί το άτομο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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Πολλές φορές χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε γραφεία που έχουν πάρα πολύ στεγνό αέρα και γεμάτο με 
σκόνη και καθώς αυτό προδιαθέτει σε ακόμα πιο στεγνά μάτια, η χρήση κάποιας συσκευής που ενυδατώνει την ατμόσφαιρα 
μπορεί να βοηθήσει δραματικά με αυτά τα συμπτώματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να επισκεπτόμαστε τον οφθαλμίατρο 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.


