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ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Το κοµπιούτερ βλάπτει σοβαρά την υγεία
τοί υπολογιστές (laptops),
πολογιστή γραφείου (desktop)
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
οι οποίοι υπονοµεύουν την
που πλήττει κυρίως το µυοσκεasvolou@e-typos.com
ανδρική γονιµότητα. ∆ύο ειλετικό σύστηµα, προκαλώντας
δικοί, ο ορθοπαιδικός-χειρουργός ∆ηµ. Κακλα«στρεβλώσεις» στη σπονδυλική στήλη, ενώ
µάνης και ο χειρουγός-ουρολόγος-ανδρολόγος
στους άνδρες εξίσου επικίνδυνοι είναι οι φορη-

ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ
Η πολύωρη παραµονή µπροστά στην οθόνη του κοµπιούτερ υποχρεώνει τα µάτια µας
σε κοντινή εργασία που τα κουράζει και
ευνοεί την εµφάνιση µυωπίας. Επιπλέον, όταν δουλεύουµε στον υπολογιστή ξεχνάµε
να βλεφαρίζουµε µε αποτέλεσµα να παθαίνουµε ξηροφθαλµία. Το πρόβληµα εντείνεται σε όσους φορούν φακούς επαφής και
στις γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια. Για να προστατέψουµε την όρασή
µας ο χειρουργός-οφθαλµίατρος Ιωάν. Θεο-

χάρης συνιστά να σηκωνόµαστε κάθε µία
ώρα από τον υπολογιστή και να κάνουµε
µια βόλτα εστιάζοντας σε µακρινά αντικείµενα. Επίσης, πρέπει να βλεφαρίζουµε συνειδητά όσο πιο συχνά µπορούµε, καθώς
έτσι λιπαίνονται τα µάτια µας. Αν νιώσουµε
την όρασή µας να θολώνει ή τα µάτια µας
να τσούζουν µπορούµε να τα κλείσουµε για
λίγα λεπτά και να τα αφήσουµε να ξεκουραστούν ή να τα υγράνουµε µε κολλύριο φυσικών δακρύων.

Πέτρος ∆ρέττας εξηγούν πώς ασκεί το κοµπιούτερ τη δυσµενή του επίδραση στο µυοσκελετικό και το αναπαραγωγικό σύστηµα
αντίστοιχα και δίνουν πολύτιµες συµβουλές
προστασίας.

„

Για τους εργαζόµενους το κοµπιούτερ αποτελεί
απαραίτητο εργαλείο δουλειάς, αλλά όταν περνάµε ατελείωτες ώρες µπροστά στην οθόνη
του θέτουµε σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία µας.
Ερευνες αναδεικνύουν ως πιο επιβλαβή τον υ-

Οταν γράφουµε
στον υπολογιστή
και µιλάµε ταυτόχρονα στο τηλέφωνο, κρατώντας
το ακουστικό
µε το κεφάλι πλαγιασµένο, κάνουµε
ζηµιά στον αυχένα.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

40-50 cm

„

Οθόνη
υπολογιστή

ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ
Οι σηµαντικότερες βλάβες που
προκαλούνται από την εργασία
στο κοµπιούτερ εντοπίζονται στη
σπονδυλική στήλη, ειδικά όταν
µιλάµε στο τηλέφωνο την ώρα
που πληκτρολογούµε, συγκρατώντας το ακουστικό µε το κεφάλι
πλαγιασµένο. Τότε ο τραπεζοειδής µυς, που βρίσκεται στη βάση
του λαιµού, υποχρεώνεται σε µόνιµο σπασµό, πυροδοτώντας την
εµφάνιση αυχενικής σπονδυλοαρθρίτιδας, της πάθησης που ο περισσότερος κόσµος γνωρίζει ως «αυχενικό σύνδροµο». Για να αποφύγουµε τις στρεβλώσεις καθόµαστε µε την πλάτη ίσια, τους ώµους χαλαρούς και τα πόδια να ακουµπούν στο πάτωµα και όχι σταυρωµένα. Η
οθόνη πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 40-50 cm από το σώµα και
το ύψος της να είναι κατάλληλα ρυθµισµένο ώστε να µην τεντώνουµε
τον αυχένα µας, για να µην υποστεί ευθειασµό (απώλεια φυσικής
κύρτωσης).

ΚΑΡΠΟΙ
Ειδικά οι γυναίκες που έχουν λεπτεπίλεπτες
αρθρώσεις κινδυνεύουν να πάθουν φλεγµονή στους καρπούς, το λεγόµενο σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα, όταν έχουν σε λάθος
θέση τα χέρια τους. Για την αποφυγή του το
πληκτρολόγιο πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος
µε τους αγκώνες, ώστε οι καρποί και οι
αγκώνες να είναι ευθυγραµµισµένοι όταν
γράφουµε και τα µπράτσα να παραµένουν
λυγισµένα σε ορθή γωνία.

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Σε ό,τι αφορά στα
laptops άνδρες που τα
χρησιµοποιούν πρέπει
να τα τοποθετούν σε
ειδική βάση και όχι
απευθείας πάνω στα
πόδια τους γιατί η
θέρµανση που προκαλούν
στην περιοχή των
γεννητικών οργάνων
καταστρέφει το σπέρµα.

