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Gi mus tre čiam vai kui 
šiaulietė Ri ta džiau
gė si, kad gy dy to jai jo 
svei ka tą įver ti no aukš
čiau siu ba lu – de šim
tu ku. Ta čiau kai sū nui 
bu vo vos dau giau kaip 
mė nuo, tė vai pas te bė
jo, kad kar tais jo akys 
ne va lin gai ju da. Tai šei
mo je pa sė jo ne ri mą.

DanutėJONUŠIENĖ
LR ko res pon den tė

B
u vo įtar tas nis tagmas 
– re gė ji mo sutri ki
mas, dėl ku rio akys 
at lie ka ne va lin gus 
pa si kar to jan čius ju
de sius. Nors me di

kai ra mi no, kad rei kia lauk ti, nes 
vai kas dar la bai ma žas, ga vę siun
ti mą į Kau no kli ni kas tė vai dels
ti ne no rė jo.

„Lauk ti ne no rė jo me, tad ap lan
kė me dar ke le tą me di kų, ir mums 
bu vo pat vir tin ta, kad tai – nis
tag mas, o šis re gė ji mo sutri ki mas 
nė ra gy do mas. 

Vi si kaip su si ta rę kar to jo, kad 
vai kas tu ri nor ma liai aug ti, o ta
da ma ty si me, kaip bus“, – pri si
mi nė Ri ta.

Ka dan gi nis tag mas ga li tu rė
ti ne vie ną prie žas tį, me di kai pa
si ūlė at lik ti ge ne ti nį ty ri mą, bet 
įs pė jo, kad at sa ky mo ga li tek ti 
lauk ti maž daug pu sant rų me tų.

Ta čiau tė vams nė kiek ne su
ma žė jo ne ri mo, kir bė jo abe jo nės, 
kaip sū nus ga lės nor ma liai aug
ti, jei jis, kaip tei gė me di kai, ma
to vos de šimt pro cen tų ir ne ga li 
kon cent ruo ti žvilgs nio, nes jo akys 
ne va lin gai ju da.

Ri ta nes lė pė, kad la biau siai 
kan ki no ne ži nia dėl sū naus atei
ties, to dėl ne ga lė jo sė dė ti su dė ju
si ran kų ir lauk ti. Dėl re gė ji mo 
sut ri ki mo su sū nu mi ji ap si lan
kė pas įvai rius spe cia lis tus.

Ri tai la biau siai įst ri go vie nos 
gy dy to jos žo džiai: „Bū ki te ge ri, 
augin ki te sū nų kaip nor ma lų vai
ką ir ne da ry ki te iš jo in va li do.“

Mo te ris il gai ne ga lė jo su si tai
ky ti su min ti mi, kad iki šiol nė
ra su kur ta efek ty vaus gy dy mo 
nuo nis tag mo. Ne vie ną va lan dą 
ji pra lei do in ter ne te ieš ko da ma 
in for ma ci jos apie tai, kas ga lė tų 
pa dė ti sū nui.

Pa ne vė žy je įkur to fon do „An
ge lo akys“ va do vė Auš ra Bal to
nie nė ga li pa pa sa ko ti ne vie ną to
kią is to ri ją, kiek kan čių ten ka 
išt ver ti tė vams, augi nan tiems 
įvai rių re gė ji mo sut ri ki mų tu rin
čius vai kus.

Pa sau ly je įkur ta ne vie na pa
ra mos gru pė, vie ni jan ti tė vus, ku
rių vai kams nus ta ty tas nis tag
mas. Kol moks li nin kai ieš ko at
sa ky mo, kaip efek ty viai gy dy ti šį 
re gė ji mo sut ri ki mą, tė vai da li ja
si pa tir ti mi, kaip ma žin ti nei gia
mą nis tag mo po vei kį vai kų re gė
ji mui tai kant įvai rius re gė ji mą 
ge ri nan čius ir akių val dy mo rau
me nis stip ri nan čius pra ti mus.

„Nors pa sau ly je iki šiol nė ra su
kur ta sėk min go gy dy mo nuo nis
tag mo, tai ne reiš kia, kad tė vai 
ne ga li pa dė ti sa vo vai kams“, – tei
gė A.Bal to nie nė.

Ypač ver tin gi pa ta ri mai, kaip 
pra ti mai akims ga li tap ti žai di
mu. Kiek kar tų su mirk sė ti, kur 
su telk ti ir nuk reip ti žvilgs nį – to
kių inst ruk ci jų ma ži vai kai daž
niau siai ne sup ran ta, kol tai ne
tam pa žai di mu.

A.Bal to nie nė sva jo ja iš leis ti spe
cia lią pa sa kų kny gą, ku rios pag
rin di niai vei kė jai mo ky tų vai kus, 
kaip at lik ti re gė ji mą ge ri nan čius 
pra ti mus.

Dau ge lis ma ža me čių iš moks
ta nau do tis iš ma niai siais 
te le fo nais, plan še ti niais ir 

ki to kiais kom piu te riais anks ti, 
o tė vams vis sun kiau ug dy ti vai
kų įp ro tį mankš tin ti akis ir leis
ti joms pail sė ti.

Nors gy dy to jai daž nai pri me
na, kad il gai sė dint prie kom piu
te rio ken čia moks lei vių akys, tad 
po 45 mi nu čių rei kia at lik ti akių 
mankš tą, to kie pa ta ri mai nė ra 
leng vai įgy ven di na mi. „An ge lo 
akių“ va do vė ap gai les ta vo, kad 
per ka ran ti ną pra dė jus nuo to li
nį mo ky mą moks lei vių akims ten
ka dar di des nis krū vis. 

Tris vai kus augi nan ti A.Bal to
nie nė sa vo šei mo je įve dė tam tik

rą tvar ką – šei mai su sė dus prie 
sta lo val gy ti pir miau sia vi si kar
tu da ro akių mankš tos pra ti mus. 
Mo te ris juo ka vo, kad tai jau ta po 
sa vi ta mal da, be ku rios nep ra de
da ma val gy ti.

Nors pra ti mai trun ka neil
gai, at lie kant juos kas dien 
stip rė ja akių val dy mo rau

me nys, ge rė ja krau jo ta ka, o tai 
pa de da iš sau go ti ge rą re gė ji mą.

Iš pra džių to kia mankš ta trun
ka tik dvi tris mi nu tes, nes ma
žiems vai kams sun ku su kaup ti 
dė me sį. 

Suau gu sie siems taip pat rei kia 
ap si šar vuo ti kant ry be, nes krei
piant žvilgs nį aukš tyn, že myn, į 
de ši nę arba kai rę jau čia mas tam 
tik ra ne pa to gu mas.

Di di nant pra ti mų skai čių ge rė
ja sa vi jau ta, nes akių nuo var gis 
– vie na daž niau sių prie žas čių, ko
dėl žmo gus pras tai jau čia si.

Pri ži ūrė ti akis ta po ypač ak tu
a lu dėl ko ro na vi ru so, ku riuo ga
li ma už sik rės ti ne tik per bur ną 
ar no sį, bet ir per akis.

A.Bal to nie nė pas te bė jo, kad ne
šio da mi kau kes ar res pi ra to rius 
žmo nės sten gia si sau go ti bur ną 
ir no sį, bet ne tei kia daug dė me
sio tam, kad ko ro na vi ru sas ga li 
įsisk verb ti į or ga niz mą ir per akių 
glei vi nę.

Kaip ne pa mirš ti ypač bū nant 
vie šo sio se vie to se ran ko mis ne
lies ti ir net rin ti akių? A.Bal to nie
nė pa ta rė ne šio ti aki nius. 

To kią ap sau gą na tū ra liai tu ri 
žmo nės, ku rie ne šio ja aki nius dėl 
re gė ji mo ko rek ci jos. O ką da ry ti 
tiems, ku riems ko rek ci nių aki
nių ne rei kia ne šio ti?

Ga li ma ne šio ti sau lės aki nius 
pa si rin kus kuo švie ses nius, nes 
jų ne ga li ma nu siim ti par duo tuvė
se, ki to se vie šo sio se vie to se, kur 
apš vie ti mas ne pa kan ka mas.

Ki ta ga li my bė – nu li nių aki nių 
ne šio ji mas, kai į rė mus de da mas 
stik las be diopt ri jų. To kie aki niai 
– tar si sky das nuo pa vo jin go vi
ru so. Bū ti na ne pa mirš ti aki nius 
nuo lat va ly ti ir de zin fe kuo ti.

Spe cia lis tai ka ran ti no lai ko
tar piu pa ta ria at si sa ky ti kon tak
ti nių lę šių. Jei to pa da ry ti neį ma
no ma, iši mant ar kei čiant lę šius 
bū ti na griež tai lai ky tis hi gie nos 
rei ka la vi mų.

Akis mankš tinti prieš 
val gį – ta ry tum melstis

Fondo„Angeloakys“vadovėA.Baltonienėišsavopatirtiespasiūlė■■
akiųatpalaidavimo(„palmingo“)irakiųjudesių(žvilgsniokryp
tieskeitimo)pratimų.Šiepratimaiišpopuliarėjopasaulyje,nesyra
paprasti,juosgaliatliktitiekvaikai,tieksuaugusieji,nereikiaspe
cialiospatalpos,taigalimadarytinamie,prekyboscentrelaukiant
eilėjepriekasosarkeliaujantautomobiliu.
Akiųatpalaidavimasarbavadinamasispalmingas(anglųk.„palm“■■
reiškiadelną)netikpadedapailsėtiakims.Nuosenošiuosprati
musnaudojajogai.Juossiūlomaatliktipajutusnuovargįirįtampą
akyse.Akiųmankštaatliekamatamtikratvarka.Išpradžiųreikia
atsipalaiduotiirnusiraminti.Pasistenkite1–2minutesritmingai
kvėpuoti,keliskartusužmerkiteakis,stenkitėsgalvotiapiemalo
niasemocijassukeliančiusdalykus.
Kitasveiksmas–nuplovusardezinfekavusdelnuspatrintivienąį■■
kitą,koljuosebusjaučiamašiluma.
Vėliaušiektiekišgaubtaisdelnais,betnesiekdamiblakstienųuž■■
denkiteakistaip,kadneliktųjokiųplyšiųtarppirštų,prokuriuos
galėtųpatektišviesa.Uždėkitedelnusšvelniaiirnespauskiteno
sies,kadnebūtųsutrikdytaskvėpavimas.Kadgeriauatsipalai
duotumėte,svajokiteapiemaloniusdalykus,kvėpuokitelėtai–
įkvėpkitepronosį,iškvėpkiteproburną.
Įsitikinę,kadšviesanepatenkaįakis,lėtaiužsimerkite,tačiau■■
neįtempkitevokų,stenkitėstokiąbūsenąišlaikyti1–2minutes.
Galimabūtiužsimerkusirilgesnįlaiką,neskaikuriespecialistai■■
patariailgintipratimotrukmęiki5minučių.Tačiaugalibūtinau
dingasirtrumpalaikisatsipalaidavimas,atliekamasvos10–15se
kundžių.Vėliauatitraukędelnusnuoakiųatsimerkite,tačiautai
darykitepamažu,kadakyspriprastųpriešviesos.Galitekeliskar
tuslėtaisumirksėti.Galimaakisatmerktidarpriešatitraukiant
delnusnuojų.
Manoma,kad„palmingas“duodadaugiausianaudos,kaivisipra■■
timaiatliekamisėdintiratsirėmusalkūnėmisįstalą,taippatga
limapratimusdarytistovint.Poveikisregėjimuibusdargeresnis,
jeišiepratimaibusatliekamikaipkasdienėsakiųmankštosdalis.

Šiuos pra ti mus nau do ja ir jo gai

Skubiojipagalbapavargusioms■■
akimsgalibūtiirpratimai,kai
keičiamažvilgsniokryptis.Dar
1901metaisamerikietisakių
gydytojasWilliamasBate
sas(1860–1931)parašėdar
bą,kuriuonorėjoįrodyti,kad
visiketuriregėjimosutrikimai
–trumparegystė,toliaregys
tė,žvairumasirastigmatizmas
susijęsuakisvaldančiaisrau
menimis.
Kaikurieraumenysperdaug■■
įsitempę,okaikurie–per
daugatsipalaidavę.Nusivy
lęsakiniais,kurieprastoregė
jimoneišgydo,amerikiečiųof
talmologasW.Batesastaippat
sukūrėpratimųsistemą,kuri
padedaakiųvaldymoraume
nisatpalaiduotiarbaįtempti.
Akiųjudesių(žvilgsniokryp■■
tieskeitimo)pratimaitaippat
mažinaakiųnuovargį,padeda
apsaugotiregėjimą,okaiku
riaisatvejaisgalijįnetgipa
gerinti.
Kaikuriespecialistaipripa■■
žįsta,kadakiųjudesiųprati
mailavinaatmintį,stimuliuo
jasmegenųveiklą.Šiemspra
timamsatliktinereikiajo

kiosspecialiosįrangosarprie
monių.
Akiųjudesiųpratimųesmė–■■
žvilgsniokryptieskaitalioji
mas,pradedantiškairėsįde
šinęiratvirkščiai,tadaaukš
tyn–žemyniratvirkščiai.Šie
pirminiaipratimaigalibūti
papildomisudėtingesniaisju
desiais.Pratimųsudėtingumas
priklausonuoto,arjieskirti
vaikams,arsuaugusiesiems.
Mažiemsvaikamsišpradžių■■
patariamaatliktipratimą,kai
akiųžvilgsniskeičiamastik
horizontaliairvertikaliakryp
timi,opriesudėtingesniųpra
timųpereitivėliau.Vyresnio
amžiausvaikamsirsuaugu
siesiemstokiųapribojimųnė
ra,visuspratimuspatariama
atliktikartojantnuovienoiki
keliųkartų.
Žvilgsniokryptieskeitimo■■
pratimus,kaipirakiųatpa
laidavimą,sveikaatliktibent
kartąperdieną,tačiauto
kiamankštagalibūtikarto
jamairdažniau.Taipriklauso
nuokrūvio,kuristenkaakims,
taippatnuojaučiamoregėji
monuovargio.

Nu si vy lęs aki niais pa si ūlė pra ti mus

A.Baltonienė 
svajoja išleisti 
specialią pasakų 
knygą, kurios 
pagrindiniai 
veikėjai moky
tų vaikus, kaip 
atlikti regėjimą 
gerinančius 
pratimus.
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