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UMÌNÍ SEDÌT
Ing. Datamil: Snad byste nechtìl dìlat ze sezení vìdu.
Autor: Neøíkám, e je to vìda, ale také netvrdím, e je to úplnì jednoduché. Ne budeme uvaovat o tom, jak správnì sedìt, dovolte, abych se zmínil o nìkterých výhodách
dobré polohy.
Ten kdo správnì sedí:
q
q
q
q
q

q

Se tak rychle neunaví.
Nedostává se tak snadno do stresu.
Nebudou ho tolik bolet záda a íje a bolest ho nebude ruit pøi práci.
Pøedchází tak nemocem pohybového systému.
Mùe lépe a volnìji dýchat, protoe se jeho hrudník i bránice mohou volnì pohybovat. To mu dodá vìtí energii a obecnì to prospívá zdraví. Èlovìk, který sedí
zborcenì a nesprávnì prakticky nacpal hrudník do své bøiní dutiny. To neprospívá jeho trávení a zejména to blokuje dýchání bránicí. Dýchání èlovìka, který
nesprávnì sedí, se proto èasto odehrává spíe v hrudní oblasti a pøetíené svaly
v horní èásti hrudníku, které se upínají na krèní páteø, mohou pùsobit nepøíjemné
bolesti (to mohu potvrdit z vlastní zkuenosti).
Dobré drení tìla pøi sezení neomezuje krevní obìh v horních konèetinách a nestlaèuje nervy, které je inervují. Sniuje se tím riziko problémù se zápìstími, o nich
jsme u hovoøili.

A nyní koneènì nìco o tom, jak správnì sedìt.

a)

b)

c)

Obr. 6
Správná a nesprávná poloha horní èásti trupu, ramen a íje.
A  Správná poloha
B  Nesprávná poloha
C  Jetì nesprávnìjí poloha.
V poloze B a jetì více v poloze C dochází ke stlaèení nervù a cév rukou mezi klíèními
kostmi a ebry.
A
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Obr. 7

q

Pamatujte na pravidlo pravých úhlù. Øíká tolik, e nohy by mìly naplocho
spoèívat na podlaze, holenì by k nim mìly být v pravém úhlu, v pravém úhlu k nim
by mìla být i stehna na sedací ploe. Pøiblinì kolmo ke stehnùm by mìl být trup,
pae by mìly viset kolmo podél tìla a pøedloktí by mìla být kolmo k paím. Znamená to tedy se nenaklánìt dopøedu ani nenechávat ochabnout bøicho a vykulacovat
bederní páteø dozadu. Jako vìtina pravidel ani toto neplatí absolutnì. Mnohdy se
osvìdèuje si podloit zadní èást sedaèky nebo sedaèku s nastavitelnou polohou
sklonit dopøedu. Tento manévr napøimuje páteø a odlehèuje páteøi v bederní oblasti. Úhel mezi trupem a stehny bude v tom pøípadì vìtí ne pravý.

Obr. 8
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Správná poloha trupu.

Pravidlo pravých úhlù.
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Ramena uvolnìte, rozhodnì je nezdvíhejte, naopak je tlaète spí dolù. Lokty
by mìly být volnì pohyblivé. Zápìstí by mìla být v prodlouení pøedloktí (ne
zdviená!).
Kraj sedací plochy by nemìl tlaèit na zadní stranu kolena, aby se v této oblasti
neomezoval krevní obìh.
Zasuòte trochu bradu. V ádném pøípadì nenatahujte krk smìrem k monitoru.
Kulatila by se vám záda a stlaèovali byste cévy a nervy vycházející z hrudníku
a smìøující do rukou.
Máte-li problémy s krèní páteøí, zkuste za mírný peníz koupit ve zdravotnických
potøebách molitanový límec na suchý zip (onen suchý zip se zapíná vzadu, ne
vpøedu, jako jsem to udìlal já, kdy jsem límec dostal poprvé do ruky). Límec
nejen ochrání krèní páteø pøed prùvanem, ale hlavnì vám bude mírným tlakem
bránit, abyste krk dreli dlouhodobì v nepøirozené poloze.
Kadých dvacet minut se zdvihnìte a trochu se protáhnìte dozadu.
Na opìrky na lokty nemají odborníci jednoznaèný názor. Na jednu stranu mùe
jejich pouívání pøispìt k uvolnìní nìkterých svalù, na druhé stranì se ale pøi jejich nevhodném pouívání mùe stlaèovat nerv probíhající na malíkové stranì lokte.
Horní oblast bederní páteøe a dolní hrudní páteø mùete vhodným zpùsobem podepøít napø. tvrdím poltáøem nebo nastavením opìradla idle, pokud to umoòuje.
Dobré sezení usnadòuje i to, e máte monitor ve správné výi, tedy jeho horní
okraj je pøiblinì ve výi oèí nebo trochu pod ní. Monitor umístìný nízko na desce
stolu by mohl svádìt k tomu, aby se èlovìk hrbil. Dobøe mohou poslouit podstavce nebo dráky na monitor, pøípadnì mùete jak podstavec pouít nìjakou tlustou
knihu nebo telefonní seznam. Nevhodné je také, kdy je monitor pøíli vysoko,
o tom více dále. Jestlie máte dost penìz a dostateènì silnou desku stolu, mùete
uvaovat i o zakoupení dráku na monitor s pohyblivým ramenem.
Vytvoøte si dostateèný pracovní prosto a nedovolte, aby vám napø. pøedmìty pod
stolem bránili zaujímat dobrou pracovní polohu.
Pøi telefonování a souèasné práci s klávesnicí si pokud mono nepøidrujte ramenem sluchátko, abyste nepøetìovali tuto oblast. Nìkteré telefony umoòují hlasitou
komunikaci bez zdvieného sluchátka. Dalí moností pro lidi, kteøí potøebují mít
volné ruce a zároveò telefonovat, je speciální drák na sluchátko.
Pamatujte, e vhodné cvièení nahradí spoustu lékù, ale ádný lék nenahradí cvièení. Rozumné cvièené sniuje úzkosti a deprese, posiluje imunitní systém a prospívá
zádùm i kloubùm. Podle výzkumu uveøejnìného v pøedním britském lékaøském
èasopise se cvièení dokonce osvìdèilo pøi léèbì chronického únavového syndromu. Pokud chcete tip na velmi jednoduché cvièení, které mùete provádìt bìhem
pracovní doby, zde je. Odsuòte idli od stolu a vsedì se pøedkloòte. Pak proplete
prsty za zády (nebo za opìradlem), natáhnìte pae, prohýbejte se dozadu a pøitahujte lopatky k sobì. Mùete samozøejmì opakovat vícekrát za sebou.
Nezapomínejte se bìhem dne sám sebe zeptat: Cítím se pohodlnì? Sedí se mi
dobøe? Bude-li vae odpovìï kladná, blahopøeji.
Poèítaèe a zdraví
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Paní Vánoèková: Co kdy mám nízkou idli.
Autor: Mùete si ji zvýit tøeba tím, e si na ni dáte tvrdí poltáø nebo sloenou deku.
Výborné jsou tvrdé poltáøe ve tvaru klínu (vyí vzadu a nií vpøedu), které pomohou
pánvi zaujmout vhodnìjí polohu. Draí øeení je opatøit si idli s nastavitelnou výkou
sedadla. Toté platí i o stolu. Stoly s nastavitelnou výkou nejsou ve vìtinì kanceláøí
obvyklé, pokud takový u vás máte, je to výhoda. Nìkteré stoly se dají nastavit dokonce
tak, e umoòují práci ve stoje, co mùe být po delím sezení pøíjemná zmìna. I kdy
nastavitelný stùl nemáte, mùete napø. podloit monitor, pøípadnì hledat nìjaký jiný
stùj pro vás vhodnìjí. Ale i ten nejlepí stùl vám bude k nièemu, kdy na nìm budete
mít pøi opisování poloené papíry a budete se nad nimi hrbit. Pokud na vás v práci etøí
a nechtìjí vám dát nìco lepího, kupte si v papírnictví stojánek na knihy pro koláky.
Pøijde vás na pár korun a poslouí docela dobøe. Jeden takový v barvì kanárkové luti
trùní i na mém stole.
Paní Vánoèková pokraèuje: Ty vae rady jsou nìkdy tìko uskuteènitelné. Monitor
mám postavený na poèítaèi a horní okraj monitoru nemám na úrovni oèí, ale hodnì
mnohem vý. Je to v poøádku?
Autor: Bohuel není. Pøíli vysoko umístìný monitor vede k tomu, e èlovìk pøetìuje
íjové svaly. Navíc musíte otevírat oèi více do iroka, zatìujete tak svaly kolem víèek
o okohybné svaly. Tím se také zvìtuje odkrytá plocha oka, ze které se odpaøuje ochranná vrstvièka slz. To zvyuje únavu, pálení oèí i dalí obtíe. Pokud byste mìla volit mezi
tím, mít monitor pøíli vysoko nebo pøíli nízko, druhá monost je lepí. Navrhuji vám
ale následující: Monitor si postavte ne na poèítaè, ale pøímo na stùl. Kdyby byl monitor
pøíli nízko, nìèím ho podlote, aby se jeho horní okraj dostal mírnì pod úroveò oèí.
Paní Vánoèková: Co kdy dìti nebo lidé s krátkýma nohama nedosáhnou nohama na
zem?
Autor: Ti, kdo mají mení postavu si mohou vypomoci podlokou na nohy s nastavitelným sklonem. Cosi podobného, i kdy ménì luxusního a bez nastavitelného sklonu, by
snadno svedl vyrobit vá manel v domácí dílnì.

CO VECHNO NA VÁS LEZE Z MONITORU?
Paní Vánoèková: Slyela jsem, e z monitoru vychází nebezpeèné záøení. Co je na
tom pravdy?
Autor: Nebudeme zde mluvit o monitorech na bázi tekutých krystalù (LCD), jaké jsou
dnes v pøenosných poèítaèích. LCD monitory se pomalu íøí i do luxusnìjích kanceláøí
a jsou mnohem bezpeènìjí. Jejich døíve závratná cena se pronikavì sniuje a dost moná
jim patøí budoucnost. Dnes je stále daleko nejbìnìjí typ monitoru zaloený na katodové trubici (mimochodem na stejném principu pracuje televizní obrazovka). Z nìj
skuteènì nìco vychází.
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n CO VYCHÁZÍ Z BÌNÉHO (KATODOVÉHO) MONITORU:
q

q
q
q

Ionizující záøení. To je sice nebezpeèné, ale pøi prùchodu sklem se velmi zeslabí,
take hodnoty tohoto typu záøení se pøed monitorem blíí normálu. Výjimkou snad
mohou být pouze velmi staré monitory, kde hraje roli i jejich opotøebení. Ionizující
záøení vychází pouze z pøední èásti monitoru, tedy z obrazovky. Nechcete-li muzeální monitor vyhodit, protoe jste si k nìmu za ty roky vytvoøila citový vztah,
kupte si k nìmu filtr.
Z monitoru vychází také viditelné svìtlo. To je ten typ záøení, bez nìho byste na
obrazovce nic nevidìla.
Ultrafialové svìtlo. Ani z nìj nemusíte mít strach, protoe ho dostateènì zachytí
sklo obrazovky, pøípadnì filtr pøed ní.
Elektromagnetická pole jsou pøedmìtem odborných diskusí. Tato pole mohou
ovlivòovat biologické funkce (hladiny hormonù, modifikace nìkterých biochemických pochodù v buòce), není ale jasné nakolik to má nebo nemá úèinky na
zdravotní stav. Existují vak urèitá podezøení týkající se plodnosti en, ale i muù.

Paní Vánoèková: Já nemám ádný monitor z tekutých krystalù, ale ten úplnì obyèejný. Jak se mám pøed záøením chránit?
Autor: Experti vám doporuèují následující:
n JAK SE CHRÁNIT
q

q
q

q

Intenzita elektromagnetického pole pronikavì klesá se vzdáleností. Proto se doporuèuje dret se od monitoru dále. Odborníci hovoøí o 24 a 28 palcích, co
odpovídá u prùmìrnì rostlého èlovìka asi délce nataené pae, u monitorù velikosti 14 nebo 15 palcù.
Nezdrujte se zbyteènì a dlouho za zapnutým katodovým monitorem nebo jeho
stranách. Bezpeèná vzdálenost od zadních nebo postranních èástí monitoru je zhruba
dvojnásobná ne vzdálenost od jeho pøední strany, tedy asi 1,5 m.
Uiteèný je i zevní filtr. Vhodné jsou zejména filtry s kruhovou polarizací. K tématu
filtr jetì pár poznámek. Dobrý filtr navíc zvyuje kontrast a sniuje kmitání
obrazu. Oceníte ho hlavnì tam, kde do poèítaèe opisujete nìco z papíru a k tomu
potøebujete dost svìtla. Jene svìtlo vám dìlá neádoucí odlesky na obrazovce.
A filtr tyto odlesky sníí.
Pokud nemusíte, nepouívejte velmi staré nekvalitní monitory, riziko, e nejsou
dostateènì odstínìné, je u nich vìtí.

Paní Vánoèková: Já to nechápu. Moje ehlièka je na také na 220 V. To bych se od ní
také mìla dret na vzdálenost nataené pae?
Ing. Datamil: K tomu, aby se proud elektronù v monitoru dostal na obrazovku je zapotøebí vysokého napìtí. To dosahuje a 25 000 Voltù. K vychýlení paprsku do stran se

A
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pouívá kmitoèet dosahující 25 000 Hz. Nic podobného se nedìje v ehlièce, a proto se
k ní klidnì pøibliujte i ze stran. I kdy je zapnutá.
Paní Vánoèková: Nemùe dlouhodobá práce s monitorem vést u tìhotných en k pokození jejich dìtí?
Autor: S nejvìtí pravdìpodobností ne. Napø. rozsáhlá studie provádìná v USA neprokázala, e by práce s poèítaèi mìla vliv na výskyt pøedèasných porodù nebo e by
vedla k nií porodní váze dìtí. Daleko vìtím nebezpeèím ne poèítaè je pro plod tabákový kouø. Jiné výzkumy naznaèují, e by dlouhodobá práce s poèítaèi mohla být spojena
s urèitým rizikem neplodnosti u en a snad, opakuji znovu snad, i u muù. Ukázalo se
také, e tìhotné eny mohou být náchylnìjí k syndromu karpálního tunelu, o nìm jsme
u hovoøili. Osobnì si myslím, e tìhotná ena, které nechce v tìhotenství s poèítaèem
pracovat, by k tomu sluným zamìstnavatelem nemìla být nucena.
Paní Vánoèková: Dalo by se øíci, e èím vìtí monitor, tím víc záøení a tím vìtí riziko.
Autor: To by se rozhodnì øíci nedalo. Od velkých napø. sedmnáctipalcových monitorù sedí èlovìk dále, je tak více chránìn. Kromì toho mají tyto monitory velkou skøíò,
take na jejich povrchu se nacházejí nií hodnoty elektromagnetických polí ne na
povrchu meních monitorù, kde jsou souèástky natìsnány v mením prostoru.
Paní Vánoèková: Øíkal jste, e bìný monitor se podobá televizoru. Je mezi nimi
nìjaký rozdíl?
Autor: Hlavní rozdíl je v tom, e televizor vìtinou nikdo nesleduje na vzdálenost
nataené pae a e se vìtinou nesoustøeïuje detaily ale na celkový obraz. Vy a hlavnì
vae dìti udìláte dobøe, kdy se budete dret dál i od zapnutého televizoru a od jeho
stran, co jak víme, platí i pro katodové monitory. Upøímnì øeèeno nemám dobrý pocit,
kdy jsem pøed okénkem napø. na potì nebo v bance a kousek ode mì je zadní strana
putìného monitoru. I kdy se jedná o pomìrnì krátkou dobu.
Ing. Datamil: Jestli si ta paní na potì nebo v úøadì nìkam odskoèila, mùete být
nejspí klidný. Moderní inteligentní monitor po nìjaké dobì neèinnosti sám pøejde
do úsporného reimu a témìø se vypne.
Paní Vánoèková: V práci mi dali pøed monitor filtr. Od toho filtru vede drátek, který
ná technik pøidìlal na skøíò poèítaèe. K èemu je to dobré? Ten drátek mi pøekáí a asi
ho sundám.
Ing. Datamil: Nedìlejte to, to je uzemnìní. Uzemnìný filtr odvádí elektrostatický náboj obrazovky, tlumí elektrické sloky záøení a také lépe brání prùniku rentgenového
záøení. Rentgenové záøení vycházející z monitoru je tak jako tak velmi slabé. Stejnì tam
ale ten drátek nechejte.
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U SE NA TO NEMÙU DÍVAT, BOLÍ MÌ OÈI
Paní Vánoèková: Bavila jsem se o tom s kamarádkou a ta øíkala, e poèítaèe moná
dìlají edý zákal?
Autor: Velká studie, pøi které sledovali pracovníky, kteøí pracují s poèítaèovými monitory celých est let, nic podobného neprokázala. Výskyt oèních chorob byl u tìchto
pracovníkù jen nepatrnì vyí ne u tìch, kdo s poèítaèi nepracovali. Na druhé stranì
americké prameny odhadují mírnìjí problémy se zrakem u 50 a 75 % vech pracovníkù s katódovými monitory.
Paní Vánoèková: Jaký je pro oèi rozdíl, kdy pracuji na poèítaèi a napø. píi na psacím stroji nebo v ruce?
Autor: Stránka, na kterou píete (tedy obrazovka) se vám pøestìhovala do svislé roviny a více se leskne. Navíc nebývá tak snadné s monitorem pohybovat jak s kusem papíru.
A koneènì moná máte v práci E-mail, take spousta poty vám chodí pøímo na stùl,
místo abyste je odnìkud pøináela a pak nìkam odesílala a nechávala také své oèi
odpoèívat. Úplnì zanedbatelná také nemusí být otázka vyzaøování, o ní jsme se u
zmínili.
Ing. Datamil: Proè mì bolí po delím èase oèi a hlava? Nejsem ádný zaèáteèník.
Vím, e nemám mít monitor proti oknu nebo pøed oknem a e by se mi na obrazovce
nemìlo nic odráet. Umím si také dobøe nastavit jas a kontrast. Pøed monitorem mám
filtr Polaroid. Ale oèi mì stejnì pálí.
Autor: Zdroj svìtla by mìl být k monitoru v pravém úhlu a na obrazovce by se skuteènì nemìlo nic odráet. K odrazùm svìtla by nemìlo docházet v celém zorném poli
(tedy napø. ani na desce stolu). Pokud vím, máte oèi jinak zdravé, ve správných brýlích
problém tedy asi také nebude. Abyste pøedeel odrazùm od monitoru pouíváte kvalitní
filtr. Dokonce jste si kvùli tomu, abyste zamezil odrazùm svìtla na monitoru poøídil
aluzie. Problém bude tedy jinde. Øekl bych, e svùj zrak prostì pøetìujete. Pøetìování
oèí se mùe projevit mimo jiné i bolestmi hlavy. Dalím zdrojem potíí jsou problémy
vyvolané drádìním oèního povrchu. Pokud nìkoho oèi pálí, vysychají nebo má pocit,
jakoby mu do oka nìco spadlo, bude to asi jeho pøípad. A koneènì bývají zdrojem potíí
i oèní vady, které se v bìném ivotì ani neprojeví. Ta zhruba pùl dioptrie, co mi paní
doktorka na oèním oddìlení nala, mi v bìném ivotì nijak nepøekáela. Projevilo se to
a pøi delí práci s poèítaèem.
Ing. Datamil: Slyel jsem o nìjakých zvlátních poèítaèových brýlích.
Autor: Podle nìkterých odborníkù nevystihují bìné zkouky zraku potøeby oèí pøi
práci s poèítaèem. Vyvinuli tedy zaøízení (tzv. systém PRIO), které pøi korekci zrakových
vad napodobuje situaci práce s poèítaèem. Ani to ale asi nebude vá problém, protoe,
pokud vím, máte zrak v poøádku. Kdy dovolíte, navrhnu vám nìco jiného. Jedná se
o zajímavý program, který jsem získal na Internetu.
Ing. Datamil: To mì zajímá.
Autor: Paní Vánoèková nám teï promine trochu nevyhnutelného technického argonu.
Na adrese http://www.franzo.co.nz najdete program Oosie Micropause. Ponecháte-li
A
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pøedvolené nastavení, kadých pìt minut vás upozorní na to, abyste se na chvíli díval
jinam, protáhl se a uvolnil se, a odmìøí vám na to deset sekund. Po 55 minutách práce
vám pak navrhne, abyste si dùkladnìji zacvièil a také vám názornì ukáe jak. Pøedcvièuje
tíhlý programátor svleèený do pùl tìla. Délku a støídání pauz si mùete pøizpùsobit.
Mùete také upravit poèet a výbìr cvikù pøevánì zamìøených na drobné klouby rukou,
oblast ramen, krku a zad. Zmáèknutím tlaèítka Esc se program dá kdykoliv pøeruit. To
bych ale nedoporuèoval, protoe k tomu jste si program urèitì neinstaloval. Jen na okraj
dodávám, e o uiteènosti krátkých pauz bìhem práce na poèítaèi existují experimentální
doklady. Prospìnost mikropøestávek se netýká jen zdraví, ale i produktivity práce. Kdo
nevìøí, a si pøeète èlánek, který zpracoval tým odborníkù z University v Connecticut
(jeho citaci uvádím v závìru knihy). Jediné, co mi na programu vadilo, bylo snad jen to, e
ne jsem si tìch potøebných 6,61 MB pøetáhl pøes oceán na svùj poèítaè, chvíli to trvalo.
Dalím omezením je okolnost, e program vyaduje Windows 95/98. Na poèítaèi s Pentiem
90 a 8 MB RAM pracoval program bez problémù. Jedná se o shareware, mìsíc ho lze
pouívat zdarma, pak byste se mìli zaregistrovat. Registrace stojí 30 novozélandských
dolarù, co je asi 21 dolarù amerických. Myslím, e je to dobrá investice. Zaregistrovaní
uivatelé mají nárok minimálnì na jeden upgrade.
Paní Vánoèková: Co je to upgrade?
Autor: Nová vylepená nebo rozíøená verze programu.
Ing. Datamil: Nemìl byste nìjaká cvièení a finty na oèi?
Autor: Kdyby vám následující cviky nestaèily, dalí dva najdete v kapitole, Reportá
z vnitøního prostoru.
n NÌCO PRO OÈI
q

q
q
q

q
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Pøi delí práci pøed obrazovkou zavírejte na chvíli oèi. Postaèují tøi sekundy a nemusí
to naprosto znamenat ztrátu èasu. Vytvoøte si tøeba dobrý zvyk, e zavøete oèi, kdy
se otvírá nová aplikace, kdy se ukládá nìjaký soubor, nebo kdy se zahajuje tisk.
Oèi zavírejte jemnì a uvolòujte je pøi tom. Oèím také prospívá, kdy si budete kromì
obrazovky uvìdomovat i pøedmìty v periferních oblastech zorného pole.
Èas od èasu se místo na obrazovku podívejte na nìjaký vzdálený pøedmìt.
Pokud sedíte proti zdi, mùete si pøedstavit, e je prùhledná a dívat se skrz ní.
Povrch oèí mùete navlhèit tím, e rychle zamrkáte a pak necháte na chvíli oèi
zavøené. Èasto mrkejte, kromì toho, e tak zvlhèujete povrch oèí, se tím uvolòují
svaly èela a oblièeje a vyrovnává se tak tendence zdvíhat oboèí.
Jedno roztomilé cvièení, které doporuèuji cvièit spíe o samotì, vypadá následovnì: Zhluboka se nadechnìte a svírejte ví silou oèi a napínejte oblièejové svaly
vèetnì èelistí. Asi na 2 sekundy zadrte dech. Pak vydechujte, oèi co nejvíc rozevírejte, otevøete i ústa a vydávejte pøi tom hlasitý vzdech. Opakujte ètyøikrát.
Lidé, kteøí nosí kontaktní èoèky udìlají dobøe, kdy pøi delí práci s poèítaèem
místo kontaktních èoèek pouijí klasické brýle. Pøípadnì poádejte svého oèního
Poèítaèe a zdraví
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lékaøe o zvlátní pøedpis brýlí pro práci s poèítaèem (vzdálenost obrazovky od oèí
je vìtí ne vzdálenost od papíru pøi ètení).
Pouívejte dostateènì velký formát písmen. Upravit je na pøimìøenou velikost mùete a tìsnì pøed tiskem.
A jetì jeden tip. Kdy vám bude na nìjakém dokumentu zvlátì záleet, pøed tím
ne zhotovíte èistopis, si dokument vytisknìte a korekturu udìlejte na papíøe. Prospìjete tak svým oèím a zachytíte tak více oprav. (Pozn. redakce: To mùeme
potvrdit z vlastní zkuenosti.)

PROÈ MÌ BOLÍ HLAVA?
Odpovìï na tuto otázku paní Vánoèkové není vùbec snadná. Bolest hlavy není nemoc,
ale pøíznak, který mùe mít celou øadu pøíèin. U dlouhodobìjích bolestí hlavy je potøebné
peèlivé lékaøské vyetøení. Nejèastìjí pøíèiny bolesti hlavy zahrnují:
q
q

q
q
q

Migrenózní bolesti hlavy, které souvisejí s krevním obìhem v mozku a moná
i s urèitými mozkovými pùsobky jako je serotonin.
Tenzní bolesti, které souvisejí s napìtím íjových svalù. A íjové svaly dostávají
pøi dlouhém sezení u poèítaèe zabrat. Vùbec bych se nedivil, kdyby právì to byla
pøíèina vaich potíí. Vae hlava mùe, paní Vánoèková, váit zhruba 5 kg. Moná
vám to nepøipadá moc. Ale nosit pìtikilové závaí nìjakých 16 hodin dennì je
samo o sobì docela fuka. Kdy ale pøi práci s poèítaèem hlavu pøedkláníte, musí
íjové svaly pracovat jetì mnohem více. Odborníci spoèítali, e pøi pøedklonu
hlavy a krku v úhlu 45° je svalová síla, kterou vynakládají svaly zdvíhající hlavu
a krk, pøiblinì 2,5× vìtí ne pøi pøedklonu v úhlu 15°. Pøetíené napjaté svaly
krku mohu pùsobit bolesti samy od sebe a bolestivé mohou být i jejich úpony na
týlní kost nebo obratlích. To pak vnímáte jako bolest hlavy.
Dalím typem bolesti hlavy je bolest psychická, která souvisí s rozruením a se
stresem.
Jak u víme, bolesti hlavy jsou nìkdy pùsobené pøetìováním oèí. Pøi práci s poèítaèem je to pomìrnì èasté.
Bolesti hlavy mohou také souviset se zánìtem vedlejí nosních dutin, s alkoholem,
údajnì i s nìkterými chemikáliemi, se zmìnami poèasí a mnoha jinými èiniteli.
Bolest hlavy mùe být ovem pøíznakem øady nemocí (napø. zánìtu mozkových
blan nebo poúrazových komplikací). Proto bývá vhodné bolesti hlavy náleitì lékaøsky vyetøit.

POÈÍTAÈOVÉ PUPÍNKY
Paní Vánoèková: Kdy jsem zaèala hodnì dìlat s poèítaèem udìlala se mi na èele
podivná vyráka. Mùe to nìjak souviset?
A
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