
Jak chronić oczy podczas pracy przy komputerze. 

Pomysł napisania krótkiego artykułu nasunął mi się w związku z obecnie panującą sytuacją, kiedy to 

wielu z nas przeszło na prace zdalną. W związku z tym zarówno dorośli jak i dzieci narażeni są, a 

wręcz można powiedzieć zmuszeni na spędzanie długich godzin przed komputerem. Jednak nie tylko 

panująca sytuacja powoduje , że spędzamy długie godziny przed komputerem, tabletem, czy nawet 

telefonem komórkowym. Często dorośli pozwalają dzieciom spędzać czas przed ekranem tabletu , 

komputera i telefonu, aby mieć trochę czasu dla siebie. Coraz częściej w autobusach, poczekalniach 

spotyka się osoby z telefonem w ręku, dzieci wręcz krzyczą żeby dostać tablet czy telefon do ręki. 

Coraz więcej osób staje się uzależnionych od korzystania z tego typu sprzętów. Wydaje się , że nie do 

końca zdajemy sobie sprawę jak zgubne i niebezpieczne dla wzroku są skutki spędzania wielu godzin 

przed monitorem. Praca z bliska jest szkodliwa dla oczu, zwłaszcza kiedy są nie sprzyjające warunki 

dotyczące przygotowania miejsca pracy. Dzieje się tak ponieważ występuje wtedy nadmierne 

obciążenie dla mięśni oczu , układ akomodacji i konwergencji(zbieżnego ustawienia oczu) są bardzo 

napięte. Zbyt długie spędzanie czasu przed monitorem komputera może powodować ogólną 

drażliwość, senność, zmęczenie wzrokowe, bóle oczu, suchość oczu, bóle skroniowe, brak 

koncentracji, a nawet światłowstręt. Dlatego tak ważne jest aby zadbać o swój wzrok, zwłaszcza gdyż 

to właśnie on dostarcza nam aż 80% wiedzy o otaczającym nas świecie. Biorąc udział w szkoleniu pani 

Barbary Pakuły – Jak Ochronić Wzrok Podczas Pracy Przy Komputerze uświadomiłam sobie , że warto 

podzielić się wiedzą jak szkodliwa może być praca z bliska oraz jak uchronić swój wzrok przed 

szkodliwym działaniem monitora. Pierwsze kroki jakie powinniśmy poczynić przy pracy zdalnej to 

zadbać o odpowiednie miejsce pracy. Należy zapewnić sobie odpowiednie oświetlenie, aby nie było 

ani za jasno, ani za ciemno. Można sterować też światłem monitora( włączyć filtry blokujące 

niebieskie światło). Ważne jest aby zniwelować odblaski. W związku z tym okno nie powinno 

znajdować się za nami podczas pracy przy komputerze , tylko z boku nie ma wtedy odbić światła w 

monitorze . Ekran monitora powinien znajdować się poniżej poziomu wzroku- optymalna odległość 

twarzy od ekranu wynosi 40–75 cm. Jego środek powinien się znajdować 10–22 cm poniżej oczu. 

Lampa w pomieszczeniu nie powinna znajdować się bezpośrednio nad komputerem, ze względu na 

wspomniane odbicia. Warto zadbać o to aby oświetlenie było ciepłe, czyli żółte światło, unikać 

światła ledowego. Powinno się pilnować odpowiedniego nawilżenia pomieszczenia, nawadniania 

organizmu. Ważna jest też zasada , o której Pani Barbara Pakula wspominała podczas swojego 

szkolenia- jest to zasada 20 :20 : 20. Odnosząc się do tej zasady co 20 min o ile jest to możliwe 

powinniśmy robić przerwę i wykonać kilka ćwiczeń rozluźniających oczy-aby rozluźnić napiętą 

akomodację i konwergencję. Czyli co 20 minut patrzymy w dal na odległość jakieś 6 metrów i przez 20 

sekund wykonujemy ćwiczenia rozluźniające, pamiętamy o mruganiu oczyma. Mówiąc o mruganiu, 

musimy też pamiętać o mruganiu w czasie pracy przed monitorem, gdyż często o tym zapominamy 

skupiając się na pracy i wtedy mniej mrugając. Możemy tez wyobrazić sobie 8 w jakimś odległym 

punkcie i wodzić po niej oczyma, wszystko po to aby rozluźnić wspomnianą napięta akomodacje i 

konwergencję, gdyż nadmierna praca z bliska może wywołać pseudo krótkowzroczność. Najlepszym 

jednak sposobem dla ochrony naszego wzroku jest naprawdę w miarę możliwości ograniczyć 

korzystanie z laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów gier na telefonach do minimum. Osoby 

których praca wiąże się z pracą przy komputerze niech pamiętają o wspomnianych zasadach i w 

miarę możliwości niech z nich korzystają. Wzrok mamy tylko jeden wiec szanujmy go i uczmy tego 

nasze dzieci.  
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