Occupational Medicine Quarterly Journal

فصلناهه علوی تخصصی طب کار

Vol. 12, No.3, Autumn 2020

دوره  ، 21شواره ،3پائیس 2311

Pages:1-2

صفحه2-1 :

ناهه به سردبیر

آموزش مجازی در دوران قرنطینه و سندروم بینایی ناشی از
رایانه در میان دانش آموزان و دانشجویان
آناهیتا هاشن پور

2

سردبیر هحترم
اس سهاى ضیَع ٍیزٍس کزًٍا ٍ اػالم دًیاگیزیcovid-

قزًغیٌِ اًجام ضذ ًطاى داد کِ قزهشی چطن ،اضک ریشش
ٍ احساس جسن خارجی ضایغتزیي ضکایات تیواراى ٍ
ضایغتزیي تطخیص احتوالی  CVSتَد کِ هیتَاًذ ًاضی
1

ػالئن  CVSتا افشایص هذت سهاى استفادُ اس رایاًِ
افشایص هییاتذ .در هغالؼِ ّ ٍ Maducdocوکاراى44
داًطجَی پشضکی تزای ارسیاتی هیشاى خستگی چطن ًاضی
اس استفادُ اس کتاتخَاى الکتزًٍیکی تِ دٍ گزٍُ هغالؼِ
(کتاتخَاى الکتزًٍیکی) ٍ کٌتزل (چاپی) تقسین ضذًذ .تؼذ
اس یک جلسِ هغالؼِ یک ساػتِ در هقایسِ تا رٍش هغالؼِ
سٌتی تا کاغذ ،گزٍُ کتاتخَاى الکتزًٍیکی ًسثت تِ گزٍُ
کٌتزل هیشاى تاالتزی اس خستگی ٍ سَسش چطن را ًطاى
دادًذ ( .)3در هغالؼِ دیگز تَسظ ٍ Prabhasawat
ّوکاراى تز رٍی  32داٍعلة اًجام ضذ تِ هذت  02دقیقِ
کتاب الکتزًٍیکی یا یک کتاب چاج ضذُ هغالؼِ کزدًذ،
ًتایج ًطاى داد کِ خَاًذى کتاب الکتزًٍیکی تاػث افشایص
تیثثاتی الیِ اضکی ٍ احساس سَسش هیضَد (.)4
 ًِ CVSتٌْا کیفیت هغالؼِ ٍ یادگیزی ٍ تاسدّی
داًصآهَساى ٍ داًطجَیاى را کاّص هیدّذ تلکِ تا
افشایص آسیةّای اسکلتی-ػضالًی ٍ هزاجؼِ تِ چطن
پشضک تِ دلیل ضکایات تیٌایی ٍ چطوی ،تار اقتصادی
سیادی تزای جاهؼِ تِ ّوزاُ دارد ( .)5تا ٍجَد آسیةّای
هتؼذد چطوی ،ایي سٌذرٍم تا رػایت ًکاتی هاًٌذ تٌظین
هیشاى ًَر صفحِ ًوایص ،رػایت فاصلِ هٌاسة تا صفحِ
ًوایص ٍ استزاحت حیي هغالؼِ قاتل کٌتزل ٍ پیطگیزی
است ( .)6در هغالؼِای کِ تَسظ ّ ٍ OYuوکاراى در
سال  0202در رٍسیِ تزای هقایسِ استفادُ اس اتشار
الکتزًٍیک قثل ٍ تؼذ اس دٍراى قزًغیٌِ اًجام ضذ ًتایج
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ارسیاتی کارتزد هطاٍرُ چطن پشضکی اس راُ دٍر در دٍراى

گَضیّای َّضوٌذ تاضذ (.)0
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 19تَسظ ساسهاى تْذاضت جْاًی ،تسیاری اس هزاکش ،اس
جولِ هذارس ٍ داًطگاُّا تزای جلَگیزی اس افشایص تؼذاد
هثتالیاى تؼغیل ضذُاًذ .تِ دلیل ػذم قغؼیت سهاى پایاى
یافتي دًیاگیزی  ٍ covid-19تِهٌظَر جلَگیزی اس ػقة-
هاًذگی تحصیلی داًطجَیاى ٍ داًصآهَساى ٍ کاّص
آسیةّا تِ سیستن آهَسش ٍ پزٍرش ،تسیاری اس داًطگاُ-
ّا رًٍذ آهَسش هجاسی درٍس را پیص گزفتِاًذ .تا افشایص
استفادُ اس تلفيّای ّوزاُ ٍ رایاًِّا تزای هغالؼِ درٍس ٍ
ضزکت در کالسّای آًالیي ،داًصآهَساى ٍ داًطجَیاى
رٍساًِ ساػتّای هتَالی را تِ تواضای کالسّای آًالیي
هیگذراًٌذ ٍ هوکي است ػالئن تیٌایی (خستگی چطن،
خطکی چطن ،درد ،سَسش ،قزهشی ٍ  ،)...ػالئن چطوی
(تاری دیذ) ٍ ػضالًی اسکلتی (درد گزدى ٍ ضاًِ) کِ در
هجوَع تِ ػٌَاى سٌذرم تیٌایی رایاًِ (CVS: computer
) vision syndromeضٌاختِ هیضًَذ را تجزتِ کٌٌذ
( .)1ایي ضزایظ ٌّگاهی پیچیذُتز هیضَد کِ تِ دلیل
افشایص سهاى آساد داًصآهَساى استفادُ اس گَضیّای
َّضوٌذ ٍ فضای هجاسی تا ّذف سزگزهی اس پیص اثزات
تیٌایی ٍ ػصثی را اس خَد تز جای گذاضتِ است.
هغالؼِ ّ ٍ Pandeyوکاراى در سال  0202کِ جْت

اس افشایص ساػات استفادُ اس صفحات ًوایص تلَیشیَى ٍ
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پزسص اس داًصآهَساىٍ ،الذیي داًصآهَساى ٍ هؼلویي
ًطاى داد کِ تغییز تِ آهَسش هجاسی تا افشایص تؼذاد اتشار
الکتزًٍیک هَرد استفادُ داًصآهَساى اس  1ػذد تِ  3ػذد
ٍ تیطتز ،افشایص تؼذاد ساػات استفادُ اس اتشار الکتزًٍیک
اس  0ساػت تِ  6ساػت در داًص آهَساى ٍ  3ساػت در
هؼلویي ٍ افشایص ضکایات ٍالذیي داًصآهَساى اس هطاّذُ
ػالئن  ،CVSػالئن ػضالًی اسکلتی ٍ رٍاًی-ػصثی در
فزسًذاى آىّا ّوزاُ تَد کِ تا استفادُ تیص اس حذ اس اتشار
الکتزًٍیک ٍ آهَسش هجاسی در دٍراى قزًغیٌِ هزتثظ تَد.
ّنچٌیي گشارش ضذ کِ تیطتز افزاد ضزکت کٌٌذُ در ایي
هغالؼِ قَاًیي سادُ تزای پیطگیزی اس  CVSاس جولِ
استزاحت پس اس ّز یک ساػت هغالؼِ ،تٌظین ًَر اتاق ٍ
صفحِ ًوایص ٍ استفادُ اس ػیٌک هٌاسة را رػایت ًوی-
کٌٌذّ .نچٌیي یک سَم اس هؼلویي در هیاى ساػات
تذریس استزاحت قزار ًویدٌّذ کِ هیتَاًذ ًاضی اس
تزًاهِ آهَسضی فطزدُ تاضذ .ایي هغالؼِ ًطاى داد کِ
حذاقل یک ساػت کاّص استفادُ رٍساًِ اس اتشار

الکتزًٍیک راّکار هٌاسثی تزای پیطگیزی اس  CVSهی-
تاضذ (.)7
تاکٌَى هؼیارّای دقیقی اس هیشاى قاتل قثَل استفادُ
اس کاهپیَتز تزای سٌیي هختلف در فصَل هختلف ٍ
استاًذاردی تزای کیفیت ٍ ٍضَح صفحات ًوایص ٍجَد
ًذارد .ػالٍُ تز آى تسیاری اس افزاد آگاّی دقیقی اس ػالئن
 ٍ CVSراُّای پیطگیزی اس آى ًذارًذّ .نچٌیي هغالؼات
اًجام گزفتِ در دٍراى قزًغیٌِ تا استفادُ اس پزسطٌاهِ
اًجام گزفتِ ٍ تا هحذٍدیتّایی اس جولِ خغای یادآٍری ٍ
ارائِ پاسخّای هَرد اًتظار تَسظ ضزکتکٌٌذگاى تِجای
پاسخ صحیح رٍتزٍست .تا ایي حال تز اساس داًص هَجَد
ٍ تا سهاى ارائِ گایذالیيّای هؼتثز ضزٍری است در دٍراى
قزًغیٌِ کِ آهَسش هجاسی ٍ استفادُ اس رایاًِّا تیص اس
پیص افشایص یافتِ است اعالػات ٍ آهَسش کافی در
ارتثاط رٍشّای صحیح استفادُ اس رایاًِ تِ هٌظَر کاّص
آسیةّای چطوی در اختیار داًصآهَساى ،داًطجَیاى ٍ
اساتیذ قزار گیزد.
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