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Người ta thường chỉ nghĩ đến bênh cận thị khi cho trẻ sử dụng máy tính. Nhưng trên thực tế,
trẻ còn có thể mắc chứng lười ăn, biếng ngủ và những tai nạn do máy tính gây ra.         

  Trong những năm vừa qua, số lượng trẻ em nhập viện vì nghịch ngợm máy tính tăng lên đáng
kể, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.   

Nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn do sự hỗn tạp của nhiều dây máy tính cũng như các thiết bị
nối máy tính với các bộ phận khác dưới sàn nhà và trong các phòng ngủ. Chính sự lằng nhằng
dây dợ là một trong những nguyên nhân gây thương vong, đặc biệt nguy hiểm với trẻ vì chúng
không có bản năng tự vệ.

  

Một nguyên nhân khác nữa là do thiết kế kê đặt các thiết bị máy tính không hợp lý. Nhiều
trường hợp trẻ em nhập viện do bị một thiết bị nào đó rơi vào người, tay hoặc chân.

  

Ngoài ra, cho trẻ chơi những trò chơi máy tính quá 7 giờ một tuần có thể ảnh hưởng đến đồng
hồ sinh học của chúng. Trẻ có thể bị biếng ngủ, lười ăn và mắt trẻ cũng bị mờ dần đi do ngồi
trước màn hình máy tính quá lâu.

  

Hiện nay máy tính khá phổ biến và là một trong những vật dụng không thể thiếu trong các gia
đình. Máy tính có thể được đặt ở mọi nơi như trong phòng làm việc, thậm chí cả phòng bếp. Ước
tính 1/3 hộ gia đình có ít nhất 2 chiếc máy tính, và nhiều gia đình còn lắp riêng máy tính cho
con cái chơi điện tử. Chính vì vậy trẻ em dành nhiều thời gian trước máy tính hơn là học hành,
tập luyện thể dục và tham gia các hoạt động xã hội. Điều có ảnh hưởng xấu đến các mối quan
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hệ cũng như khả năng giao tiếp của trẻ.

  

Qua đó, bố mẹ nên có sự chú ý đến con cái khi cho con chơi máy tính. Nên giới hạn thời gian
cho trẻ sử dụng máy tính và thường xuyên để ý không có trẻ nghịch ngợm xung quanh khu vực
để máy tính để tránh những nguy hiểm không cần thiết cho những đứa con yêu.

  

Hoàng Ngân
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