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Apie daktar^ Viljam^ Beitsq ir jo metod^ 

Viljamas Horacijus Beitsas (William Horatio Bates) gime 
1860 metais Niuarke (Naujojo Dzersio valstija). 1881 metais 
jis baige Komelio universitet^, o 1885 metais - Kolumbijos 
universiteto Medicinos koledz^ ir gavo daktaro laipsnj. 

Profesin^ karjer^ Viljamas Beitsas pradejo Manhatano akiij 
ir ausij ligonineje, paskui dirbo dar keliose Niujorko ligoninese. 
1896 metais, sukaup^s daug klinikinio darbo patirties, jis pradejo 
eksperimentuoti su zmonemis bei gyvunais ir tirti jvairias rege
jimo anomalijas. 1907-1922 metais dirbo Harlemo ligonineje 
ir t§se tiriam^i darbq. Viljamas Beitsas eksperimentiskai jrode, 
kad normali, sveika akis geriausiai mato t^ nedidelj task^, j kurj 
sutelktas zvilgsnis, bet tas taskas niekada nebuna pastovus - tai 
reiskia, kad zvilgsnis be paliovos juda regimo objekto pavirsiu-
mi. Kadangi judejimas labai greitas, mums kyla iliuzija, kad 
vis4 objekt^ matome kaip vien^ visum^ is karto. Tai vienas is 
pagrindiniq Beitso teiginiq, kuriuo jis pareme savo akiij refrak
cijos anomalijij gydymo metod^. Kitas esminis Beitso teiginys 
buvo toks, kad refrakcijos anomalijos - miopija, hipermetropija 
ir astigmatizmas - issivysto del regejimo sistemos jtampos, kuri 
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kyla tada, kai zmogus pemelyg stengiasi k^ nors pamatyti. Ir 
visas sias busenas zmogus gali sukoreguoti be akiniij, tik issiug-
d^s centrin} regejim^ ir ismok^s atpalaiduoti akis bei psichikq. 
Savo idejas Beitsas pristate keliuose straipsniuose, kurie buvo 
isspausdinti moksliniuose zumaluose, ir knygoje „Geras rege-
jimas be akiniij" (1920 m.) 1919-1930 metais Viljamas Beitsas 
leido zumalci „Geras regejimas" {Better Eyesight Magazine). 
Beitso poziuris buvo visiskai naujas, o kaip daznai atsitinka su 
naujomis idejomis, medicinos pasaulis jas prieme skeptiskai. To 
meto oftalmologams buvo nepriimtina mintis, kad gerq regejim^ 
nesveikoms akims galima sugr^zinti be akinii4. Taciau Beitsas, 
nepaisydamas akademines visuomenes nepritarimo, t?se veikl^, 
populiarino savo metod^ ir gyde juo zmones. 

Viljamas Horacijus Beitsas mire 1931 metais Niujorke. Taciau 
jo refrakcijos anomalijij gydymo metodas isliko ir toliau plito. 
Atsirado entuziastq, kurie metodq patobulino ir papilde, priderino 
j j prie naujii s^lygq. Sii} tyrinetojij praktiniai patarimai pateikti 
antroje knygos dalyje. 
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PIRMA DALIS 

William Horatio Bates 
KAIP GERAI MATYTI BE AKINiy 

Jums sunku fziHreti raides, kai skaitote? Blogai matote zo-
dzius? Tada pabandykite atkreipti demes} j paciq pirmq teksto 
raid^. Kai sutelkiate zvilgsni / konkreciq raid?, tikriausiai gerai 
matote ne jq, o kitas raides, kuriosyra salia, ar kitus zodzius. Ir 
kuo labiau jus stengsites tq raid? iziureti, tuoji taps neryskesne, 
isnyks jos aiskiai apibrezti konturai. 

Kai taip atsitinka, uzsimerkite ir prisiminkite kokiq nors 
spalvq, pavyzdziui, juodq ar baltq - tokiq, kokiajums / atminti 
istrigusi labiausiai. Bukite uzsimerk?, kol pajusite, kad is akitj 
dingsta jtampa. Kai akys bus pailsejusios, atsimerkite ir vel 
paziurekite / tq paciq raid? - dabar ji bent kelias akimirkas 
jums atrodys visiskai aiski, jos konturai bus ryskus. 

- W I L L I A M B A T E S 



Apie regejimq 
Zmogaus kunas nera idealus gamtos kurinys. Gamta ne visk^ 

numate ir ne visk^ baige kurti iki galo. Ko gero, silpniausia jos 
kOrinio sritis yra akys ir visa regejimo sistema. Specialistai, 
tiriantys akiij funkcijas ir akiij ligas, pripazjsta, jog gamta is 
tikriyij nenumate, kad mes savo regejimo instrument^ naudosime 
butent taip, kaip t^ darome dabar. 

Zmogaus regejimo sistemos evoliucija baigesi milijonus 
meti4 anksciau, nei atsirado rastas ir elektros sviesa. Senaisiais 
laikais akys buvo geras instrumentas ir istikimai tamavo zmo-
gui, padejo jam isgyventi sudetingoje ir ne visada draugiskoje 
aplinkoje. Tada akys visij pirma ziiaredavo j nutolusius objektus 
ir tas procesas vykdavo pasyviai, be jokiq s^moningq pastangij. 
Panasiai mes girdime garsus - kad tai vykti4, neturime nieko 
specialiai daryti, garsai patys paliecia musij klausos aparat^. 
Specialiq akomodacijos pastang^ prireikdavo tada, kai pirmykstis 
zmogus noredavo paziureti j artimq objekt^, taciau toks poreikis 
kildavo kur kas reciau nei dabar. 

Bet paskui atsirado amatai ir si veikla priverte zmogq ziureti 
j artimus daiktus. Dar reikalingesnis artimas zvilgsnis tapo tada, 
kai zmogus sukure rast^ ir savo mintis pradejo reiksti rasytine 
forma. Tiesa, gana ilg^ istorijos tarpsnj rastas buvo reikalingas 
tik mazai zmoniij grupei. Dar palyginti visai neseniai (zinoma, 
jei laik^ matuosime civilizacijos istorijos kontekste) rasyti ir 
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skaityti nemokejo netgi daugelio saliq valdovai. dare specia
liai tam tikslui rengiami zmones. Iki X V amziaus vidurio, kol 
nebuvo israsta spauda, knygas perrasinejo rankomis, todel jos 
buvo nepaprastai brangios ir sunkiai prieinamos. Pirmos spaus-
dintos knygos irgi buvo labai retos, mokyklos ir universitetai 
buvo skirti tik isrinktiesiems. Daugumos zmoniij akys nebuvo 
verciamos atlikti nejprastos funkcijos. 

Taciau mazdaug nuo X V I I I amziaus vidurio padetis pradejo 
keistis. Atsirado spaudos industrija, eme plisti knygij ir laik-
rascii} leidyba, vystesi svietimo sistema. Skaitymas ir rasymas 
pamazu tapo kasdienes zmonii4 veiklos dalimi. Akys gavo naujo 
darbo, bet jam pasiruosusios nei pritaikytos nebuvo. Gamta, kai 
po truputj formavo zmogaus regejimo sistem^, sito nenumate. 
Nors rasto atsiradimas ir paplitimas buvo labai svarbus civili
zacijos zingsnis } priekj, jis turejo ir neigiamq aspekti4 - del to 
susilpnejo zmoniq regejimas. 

Evoliucijos tyrinetojai tvirtina, kad pirmyksciij zmoniij re
gejimas nekentejo nuo jokiq anomalijq, 0 stai siandien^, X X 
amziuje, is desimties Vakarq saliij gyventojij, vyresniij kaip 21 
metai, jokiq regejimo sutrikimq neturi tik vienas. O vyresniij 
kaip 40 metij zmoniij grupeje apskritai sunku rasti tokiij, kuriq 
regejimas bOtij visiskai sveikas. Tokia yra akiij ligq statistika. 

Medikai dabar intensyviai iesko priemoniij, kaip toki^ padetj 
istaisyti. Atsiranda vis naujij rekomendacijij, kaip issaugoti gerq 
regejim^ ar j j susigr^zinti, taciau kol kas regejimo anomalijq 
nemazeja, visi tam tikslui skirti metodai yra mazai veiksmin-
gi. Ir vienintele priemone, kuri dabar gelbsti silpn^ regejimq 
turincius zmones, yra akiniai. Taciau akiniai anomaliji4 negydo, 
tik kompensuoja jq pasekmes. Tai yra lyg ramentai slubam 
zmogui - vaikscioti padeda, taciau busenos, del kudos zmogus 
slubuoja, nepasalina. 
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Akies refrakcijos (sviesos spinduliq luzimo) problemas tiriu 
daugiau nei trisdesimt metq ir pats jsitikinau, kad esamomis 
priemonemis tq problemq neisspr^sime. Akiniai nera iseitis. Is 
savo patirties galiu pasakyti, kad teiginiai, es^ refrakcijos anoma
lijos neistaisomos, yra netiesa. Pasitaiko, kad tokios anomalijos 
isnyksta savaime arba jgauna kitoki^ form^. Maza to, refrakcijos 
anomalijas trumpam laikui galima susikelti s^moningai. Kai 
kurie zmones susikuria iki trijq dioptrijq stiprumo astigmatizm^, 
as pats galiu pasiekti 1,5 dioptrijos astigmatizm^. Vienoje Niu
jorko ligonineje patikrinau kelias desimtis tukstanciq pacientq, 
istyriau jq regejim^ ir pats ne kart^ maciau, kaip refrakcijos 
anomalijos visiskai dingsta. Taciau akiq gydytojai sj fakt^ ig-
noruoja arba aiskina j j labai pavirsutiniskai. O as supratau, kad 
jeigu refrakcijos anomalijos kartais issitaiso pacios, tai reiskia, 
kad jas galima kaip nors istaisyti s^moningomis pastangomis. 
Veliau atradau, kad s^moningomis pastangomis galima susi
kelti ir laikinas miopijos (trumparegystes) ar hipermetropijos 
(toliaregystes) busenas. Mano stebejimai taip pat parode, kad 
trumparegystes priezastis nera ilgalaikis ziurejimas j artimus 
objektus (pavyzdziui, knyg^), kaip kad tvirtina dauguma oftal-
mologq. Trumparegystes busena kyla tada, kai jtempiame akis, 
noredami jziureti nutolusius daiktus. Jei trumparegyste silpna, 
J4 galima isgydyti visiskai, o jei stipri - susilpninti. 

Kad suprastume, kaip issivysto refrakcijos anomalijos ir kaip 
jas salinti, turime panagrineti, kaip dirba akis. Dabar aiskinama 
(ir mes apie tai suzinome dar mokykloje), kad regeti artimus 
daiktus akis prisitaiko keisdama l^siuko lauziamqj^ geb^ - 1?-
siukas issigaubia. O kai zvilgsnj nukreipiame j tolj, l^siukas 
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suploksteja. Sakoma, kad tai l^siuko funkcijai sutrikus atsiranda 
refrakcijos anomalija. Taciau as priejau isvad^, kad l^siuko for-
mos pokyciai paaiskina tik nezymias refrakcijos anomalijas, be 
to, jos issivysto ankstyvame amziuje. Kitq refrakcijos anomalijq 
„l?siuko teorija" paaiskinti negali. Kad tuo jsitikinciau, emiau 
eksperimentuoti su zmonemis ir gyvianais. Sio darbo rezultatai 
parode, kad akis, kai nukreipiame zvilgsnj j artim^ ar tolim^ 
objektq, dirba panasiai kaip fotokameros objektyvas, tai yra 
keiciasi jos ilgis. (Tiesq sakant, akies palyginimas su fotokamera 
nera visiskai tikslus, apie tai sioje knygoje dar kalbesime.) Tie 
pokyciai vyksta jsitempiant ar atsipalaiduojant akiij raumenims, 
kuriq yra sesi. Kai visi sie raumenys atsipalaidav§, akis gerai 
mato tolimus objektus. Bet kad jzvelgtq artimus daiktus, akis 
pakeicia formc| ir pailgeja. Kad tai jvyktq, vieni akies obuolio 
raumenys (isilginiai) dar labiau atsipalaiduoja, o kiti raumenys 
(skersiniai) jsitempia. Akis pailgeja ir tuo budu prisitaiko matyti 
arti esancius daiktus. Taip pat veikia ir fotokameros objekty
vas. Kai perkeliame zvilgsnj j tolimq objekt^, atsipalaiduoja 
skersiniai raumenys, o jsitempia isilginiai ir jvyksta atvirkscias 
veiksmas - akis suapvaleja. Kai skersiniai raumenys persitempia 
ir nebegali visiskai atsipalaiduoti, issivysto trumparegyste, nes 
akies obuolys liaujasi keit^s savo form^. 

Taip kalbedamas suprantu, kad mano teiginiai priestarauja 
oftalmologijos teorijoms apie regejimo anomalijq priezastis ir 
gydym^. Taciau tokias isvadas as suformulavau remdamasis 
faktais. Beje, pripazjstu, jog t^ padaryti galejau greiciau, bet 
buvau neryztingas, tad kurj laik^ laikiausi gana konservatyviq 
paziQn} ir skirsciau miopija j funkcin?, kuriq galima isgydyti, 
ir organin?, kurios, kaip man atrode, isgydyti negalima. Dabar 
zinau, kad tai buvo klaida. 
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Didesn? dalj informacijos apie savo pacientq akiq bukl§ 
as gavau atlik^s retinoskopijos procedurq. Retinoskopas - tai 
prietaisas, kuriuo akiq gydytojas diagnozuoja refrakcijos ano
malijas - trumparegyste, toliaregyst? ir astigmatizmq. 

Dar refrakcijos anomalijas galima nustatyti su regejimo tik-
rinimo lentele ir bandomaisiais akiniq l^siais, taciau dirbti su 
retinoskopu patogiau ir darbas vyksta greiciau. Kai gydytojas 
tikrina paciento regejimq su lentele ir l^siais, jis turi remtis paci-
ento atsakymais, kaip sis mato. Taciau kartais atsitinka taip, kad 
pacientas per patikrinimq jaudinasi ir apie savo regejimo astrumq 
atsakineja netiksliai. Be to, regejimo astrumas nera patikimas 
refrakcijos anomalijos kriterijus. Du pacientai, kuriq trumpare
gyste yra dviejq dioptrijq, nebutinai matys vienodai, vieno jq 
regejimas gali buti geresnis nei kito. Tikrindamas regejimq su 
lentele, gydytojas gauna subjektyvius duomenis, o retinoskopas 
duoda objektyviq informacijq. Dar vienas retinoskopo pliusas 
yra tas, kad juo galima istirti ir gyvunq akis. 

Su retinoskopu dirbu daug metq. Sis prietaisas padejo man 
istirti didziulj burj pacientq, tarp kuriq buvo desimtys tukstanciq 
moksleiviq ir simtai kudikiq; taip pat tyriau ir gyvunq akis -
mano tiriamieji buvo kates, sunys, triusiai, karves, arkliai, jvairus 
pauksciai, vezliai ir netgi zuvys. Dirbau paciomis jvairiausiomis 
aplinkybemis - ir kai tyrimo objektai judejo, ir kai stovejo vie-
toje, kai buvo vos prabud^ ir kai ruosesi uzmigti, kai jaudinosi, 
kai buvo ramtis ir netgi paveikti chloroformo ar eterio. Zodziu, 
tyrimq spektras buvo labai platus ir tai leido man atskleisti daug 
naujq faktq apie regejimq. Dalis jq priestaravo vyraujanciam 
poziuriui j refrakcijos sutrikimus. 
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