
HIGIENA PRACY PRZY 
KOMPUTERZE



Ergonomia – jest to dziedzina nauki zajmująca się 
dostosowaniem pracy do możliwości człowieka. 
W uproszczeniu chodzi o to, by było nam wygodnie, 
żebyśmy się jak najmniej męczyli, jednocześnie 
pracując wydajnie.



Stanowisko komputerowe, powinno zapewniać 
wygodę użytkowania oraz ograniczać 
uciążliwość pracy



Nieprawidłowa i poprawna pozycja podczas 
długotrwałej pracy przy biurku



Skutki nieprawidłowej pozycji 
siedzącej:

● Ból pleców, szyi i innych partii kręgosłupa, bóle pośladków.

● Migrena, zaburzenia koncentracji.

● Problemy ze skręcaniem tułowia lub pochylaniem się, ograniczenia 
ruchowe.

● Skurcze mięśni nóg.

● Mrowienie, drętwienie, a nawet niedowład kończyn.



Przerwy w pracy
● Po każdej godzinie pracy 5-10 minutowa przerwa.
● W przerwach należy odpocząć od pozycji siedzącej, 

nie powinno się grać w gry komputerowe.
● Mikro przerwy np. co 10-15 minut, podczas których 

można wykonać proste ćwiczenia: zamykać 
i otwierać oczy, proste ćwiczenia nadgarstka i szyi.



Ochrona wzroku



Syndrom widzenia komputerowego 

- zespół problemów dotyczących oczu 
i widzenia, powiązany z pracą w bliskiej 
odległości od ekranu komputera



Objawy:
● łzawienie i zaczerwienienie spojówek;
● uczucie pieczenia;
● spadek ostrości widzenia;
● podwójne widzenie;
● bóle głowy, szyi i pleców;
● senność, apatia;
● pogorszenie koncentracji.



Ćwiczenia rozluźniające mięśnie 
oczu prowadzące do relaksu 
i odpoczynku układu wzrokowego



Ruchy gałek ocznych w płaszczyźnie pionowej

zaczynamy od patrzenia w górę i powoli przenosimy 
wzrok bez poruszania głową do patrzenia na wprost. 
Następnie kierujemy wzrok w dół. 
Ćwiczenie powtarzamy 3 razy.



Ruchy gałek ocznych w płaszczyźnie poziomej

Zaczynamy od patrzenia przed siebie i powoli przenosimy 
wzrok bez poruszania głową w prawo. Zatrzymujemy się na 
1 sekundę, wracamy do patrzenia przed siebie, kierujemy 
wzrok w lewo. 
Ćwiczenie powtarzamy 3 razy.



Ruchy gałek po okręgu 

Ćwiczenie polega na kreśleniu okręgów bez poruszania 
głową. Każdy cykl powinien kończyć się patrzeniem 
przed siebie. 
Ćwiczenie powtarzamy 3 razy.



Zmiana obserwowanych obiektów 

Ćwiczenie polega na skupieniu wzroku na przedmiocie 
znajdującym się blisko, a następnie przeniesienie 
wzroku na przedmiot znajdujący się najdalej. 
Ćwiczenie powtarzamy 3 razy.
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