
Computer Vision Syndrome (CVS): Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται 

Η χρήση των υπολογιστών και των υπολοίπων ψηφιακών συσκευών όπως το tablet, το κινητό τηλέφωνο κτλ. 

είναι εξαιρετικά διαδομένη και αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας στο δυτικό τρόπο ζωής. Όσο 

περισσότερο χρόνο αφιερώνουμε εστιάζοντας στην οθόνη για κοντινή εργασία, τόσο πιθανότερο είναι να 

αισθανόμαστε οφθαλμικά συμπτώματα όπως οπτική κόπωση, πονοκέφαλο, θολή όραση, ξηροφθαλμία, 

ερυθρότητα καθώς και πόνο στον αυχένα. Η Αμερικάνικη Εταιρία Οπτομετρών (ΑΟΑ) ορίζει το  CVS ως το 

συνδυασμό οφθαλμικών και οπτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση υπολογιστών. Το ποσοστό των 

ασθενών αγγίζει το 90% όσων κάνουν χρήση υπολογιστών για περισσότερο απο 4 συνεχόμενες ώρες την ημέρα 

ενω δεν έχει βρεθεί  σαφής συσχέτιση με την ηλικία και το φύλο. 

Που οφείλονται τα συμπτώματα του CVS; 

1. Νόσος ξηρού οφθαλμού: αποτελεί τη βασική αιτία του CVS (απο περιβαλλοντικούς παράγοντες – 

χρήση κλιματιστικού, απο μειωμένο βλεφαρισμό των ματιών, απο βλεφαρίτιδα) 

2. Διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) που δεν έχουν διορθωθεί 

3. Πρεσβυωπία που πρέπει να διορθωθεί στην απόσταση εργασίας στον υπολογιστή 

4. Προβλήματα οφθαλμοκίνησης και ανεπάρκεια σύγκλισης των οφθαλμών 

5. Ελλιπής φωτισμός στο χώρο εργασίας 

6. Glare στην οθόνη του υπολογιστή 

7. Ακατάλληλη στάση σώματος μπροστά στον υπολογιστή 

8. Ακαταλλήλη απόσταση απο τον υπολογιστή 

9. Συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων 

 

Έχει βρεθεί ότι το διάβασμα κειμένου σε ψηφιακή οθόνη είναι δυσκολότερο απ’οτι σε εκτυπωμένο χαρτί γιατί 

τα γράμματα είναι ατελώς σχηματισμένα (pixels) και οχι το ίδιο έντονα και συνεχόμενα όπως στο χαρτί, γεγονός 

που απαιτεί μεγαλύτερη οπτική ικανότητα εστίασης ειδικά εαν προστεθεί το glare της οθόνης, το μειωμένο 

background contrast κτλ. 

 

Πως γίνεται η διάγνωση του Computer Vision Syndrome; 

 

Η διάγνωση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του ασθενούς (συμπτώματα, περιβαλλοντικοί παράγοντες, 

εαν συνυπάρχουν άλλα νοσήματα, λήψη φαρμάκων κτλ.), γίνεται πλήρης διαθλαστικός έλεγχος και μέτρηση 

οπτικής οξύτητας σε όλες τις αποστάσεις, γίνεται έλεγχος της οφθαλμοκίνησης / σύγκλισης με τα κατάλληλα 

τεστ και εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία των βλεφάρων, των προσθίων και οπισθίων μορίων. 

 

Πως αντιμετωπίζεται το Computer Vision Syndrome; 

Οι εφικτές θεραπευτικές λύσεις συνοψίζονται στις εξής: 

1. Αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών αιτιών: αφορά τη 

θεραπεία του ξηρού οφθαλμού αν υπάρχει, τη διόρθωση 

υποκείμενων διαθλαστικών ανωμαλιών με χορήγηση των 

κατάλληλων γυαλιών συν antiglare φίλτρα, ορθοπτικές 

ασκήσεις κτλ. όπως θα συστήσει ο οφθαλμίατρός σας. 

2. Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών εργασίας: 

Σωστή θέση /στάση σώματος μπροστά στον υπολογιστή, 

κατάλληλη απόσταση εργασίας απο την οθόνη υπο τη 

σωστή γωνία θέασης, καλός φωτισμός στο χώρο ώστε να 

μην αντανακλά στην οθόνη.  

3. Εφαρμόστε τον κανόνα 20-20-20: Για κάθε 20 λεπτά 

εργασίας στην οθόνη, εστιάστε το βλέμμα μακριά σε 

απόσταση ανω των 6 μέτρων (20 feet) για τουλάχιστον 20 

δευτερόλεπτα. Είναι απαραίτητο να ξεκουράζετε τα μάτια 

σας με αυτό τον τρόπο ώστε να ανακουφίζονται τα 



συμπτώματα και να αλλάζει η οπτική εστίαση.  

4. Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια (τακτικός βλεφαρισμός) ώστε να ανανεώνεται το δακρυϊκό φιλμ 

και να ενυδατώνονται τα μάτια σας. Αυτό είναι σημαντικό εαν βρίσκεστε σε χώρο που έχει κλιματισμό 

και εαν φοράτε φακούς επαφής.  

5. Η χρήση τεχνητών δακρύων βοηθά εαν προϋπάρχει ξηροφθαλμία και ανακουφίζει τα συμπτώματα 

απο τον μειωμένο βλεφαρισμό σε πολύωρη εργασία στον υπολογιστή. 

6. Αποφεύγουμε τη χρήση φακών επαφής γιατί έχει βρεθεί οτι οι χρήστες έχουν πέντε φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν συμπτώματα νόσου ξηρού οφθαλμού συγκριτικά με όσους 

φορούν γυαλιά.  

 

Ειναι σημαντικό να θυμόμαστε οτι CVS μπορεί να προκαλέσει και η συχνή χρήση του κινητού τηλεφώνου. Όσο 

περισσότερο χρόνο και πιο κοντά το κρατάμε στα μάτια, τόσο μεγαλύτερη είναι η καταπόνηση που υφίστανται. 

Σαν οδηγία προτείνουμε η οθόνη να βρίσκεται όσο το δυνατό πιο μακριά απο τα μάτια και το κείμενο σε κάποια 

μεγέθυνση ώστε να είναι ευανάγνωστο στην απόσταση εργασίας. 

 

Σε κάθε περίπτωση, με την τακτική οφθαλμολογική εξέταση και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μπροστά 

σε οθόνη ψηφιακού μέσου, είναι δυνατό να αποτρέψουμε ή να βελτιώσουμε τα ενοχλητικά συμπτώματα του 

συνδρόμου. 
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