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2015 m. kovo 4–6 d. Londono miesto universitete (London City University) vyko Veiklos IS1208 

Collaboration of Aphasia Trialists Valdymo komiteto susitikimas, darbo grupių susitikimai ir konferencija. 

Dr. Ingrida Balčiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas), Valdymo komiteto narė, dalyvavo visose šiose 

veiklose. 

 

Dalyvavimo Valdymo komitete ataskaita 

Pirmąją dieną vyko Valdymo komiteto (MC) susitikimas. Jo metu pirmiausia buvo patvirtinta 

susitikimo darbotvarkė. Toliau Veiklos vadovė prof. M. Brady (JK) supažindino su naujausiais Veiklos 

pokyčiais, pristatė ir pakomentavo: 

 naujų šalių-narių (Turkijos, Austrijos, Rusijos) prisijungimą ir bendradarbiavimo planą; 

 naujų kiekvienos darbo grupės narių įsitraukimą į Veiklą; 

 Veiklos tinklalapio (www.aphasiatrialist.org) atnaujinimus, naujai pateiktą medžiagą, tinklalapio 

populiarumą, lankytojų skaičių ir įvairovę; 

 naujo papildomo projekto RELEASE paraiškos rengimą (koord. National Institute for Health 

Research, JK); 

 tarptautinių projekto vertintojų-ekspertų išvadas apie Veiklą; 

 Veiklos organizuojamos konferencijos (2015 m. kovo 6 d. Londonas) parengiamuosius darbus, 

dalyvių skaičių ir įvairovę; 

 Veiklos biudžetą ir jo panaudojimą 2014–2015 m.; 

 iššūkius, su kuriais susidūrė Veiklos dalyviai pastaraisiais metais (naujos COST taisyklės, susijusios 

su finansavimu, dalyvavimu, ataskaitų rengimu). 

Veiklos administratorė dr. M. Ali pristatė COST programos naujoves ir su jomis susijusius Veiklos 

pokyčius 

ESR koordinatorė dr. R. Grimma (Malta) pristatė 2014 m. organizuotos vasaros mokyklos veiklą: 

programą, dalyvius, paskaitų ir praktinių veiklų temas. Supažindino su artimiausios vasaros mokyklos 



vasaros mokyklos tematika (ICF and Aphasia Research) ir tikslais, pristatė būsimus dėstytojus, 

registravimosi į vasaros mokyklą taisykles. 

STSM koordinatorius dr. S. Filipovic perskaitė dalyvavimo STSM ataskaitą: išvardijo STSM temas, 

datas, skirtas paramos sumas, paminėjo didžiausius nesklandumus (menką dalyvių susidomėjimą, nedidelį 

paraiškų skaičių) ir pasiūlymus jiems spręsti. 

Sklaidos koordinatorius K. Grohmann pristatė sklaidos veiklas (suformuotus nacionalinius afazijos 

tyrimų / korekcijos tinklus, naujai sukurtą Veiklos naujienlaiškį, skrajutes). 

Tolesnė susitikimo darbotvarkė buvo skirta atskirtų Veiklos darbo grupių pristatymams. 

 WG1 koordinatorė dr. M. Ali pristatė Veiklos tinklalapio dizainą. 

 WG2 koordinatorė prof. S. Varlokosta pristatė afazijos diagnostinių testų vertimo ir adaptavimo 

nacionalinėms kalboms darbus. 

 WG3 koordinatorė prof. A. Ch. Laska pristatė afazijos korekcijos metodikų adaptavimo 

nacionalinėms kalbos darbus. 

 WG4 koordinatorė prof. E. Wisch-Brink apibendrino nacionalinius klinikinius tyrimus, susijusius 

su afazijos reabilitacijos galimybėmis. 

 WG5 koordinatorė prof. M. Cruice pristatė socialinės integracijos ir afaziją patyrusių asmenų 

grąžinimo į darbo rinką ypatumus skirtingose ES šalyse. 

Susitikimo pabaiga buvo skirta 2015–2016 m. veiklos planavimui. Aptartas būsimų Valdymo 

komiteto ir darbo grupių susitikimų organizavimas, biudžeto paskirstymas. 

Suplanuota: 

 1 Valdymo komiteto (MC) susitikimas (2016 m. vasario mėn. Suomija); 

 2 darbo grupių (WG) susitikimai (2015 m. spalio mėn. Kipras; 2016 m. vasario mėn. Suomija); 

 Mokymai (2016 m. balandžio mėn. Malta); 

 

Dalyvavimo darbo grupėje ataskaita 

Antrąją dieną vyko keturių darbo grupių (WG) posėdžiai: 

 WG2 Afazijos diagnostika ir korekcija (vad. S. Varlokosta) 

 WG3 Afazijos korekcijos prognozė ir ją lemiantys veiksniai (vad. E. Visch-Brink) 

 WG4 Reabilitacijos efektyvumas (vad. A. Ch. Laska) 

 WG5 Socialinė aplinka ir reintegracija (vad. M. Cruice) 

Dr. I. Balčiūnienė nuo pat Veiklos pradžios dalyvauja antrosios darbo grupės (WG2 – Assessment 

and Outcomes / Afazijos diagnostika ir korekcija), skirtos afazijos diagnostikos priemonių kūrimui, veikloje. 

Šio susitikimo metu aptartas tolesnis afazijos diagnostinių testų vertimas ir adaptavimas nacionalinėms 

kalboms. Nuspręsta atsisakyti planuoto Token Test adaptavimo ir susitelkti ties CAT (Swinburn et al.) 

vertimu ir adaptavimu nacionalinėms kalboms.  Kadangi šis testas Lietuvoje iki šiol nebuvo naudotas, 

I. Balčiūnienė prisiėmė atsakomybę atlikti jo vertimą į lietuvių kalbą (iki 2017 m.). Atliekant testo vertimo 



darbus, nuspręsta reguliariai konsultuotis su kitais darbo grupės nariais, supažindinti juos su vertimo metu 

kilusiais sunkumais ir bendrai ieškoti optimalių vertimo ir kalbinės / kultūrinės adaptacijos galimybių.  

 

Dalyvavimo konferencijoje ataskaita 

Trečiąją dieną vyko konferencija Future Directions for Aphasia Research / Afazijos tyrimų gairės. Dr. 

Ingrida Balčiūnienė dalyvavo visose sekcijose: 

 Assessment of Aphasia in a Multilingual and Multicultural Europe / Afazijos diagnostika daugiakalbėje 

ir daugiakultūrėje Europoje 

 Aphasia Recovery / Afazijos korekcijos prognozė 

 Timing in Aphasia Treatment / Terapijos laiko poveikis afazijos korekcijai 

 Life Participation in Aphasia / Pacientų, kuriems diagnozuota afazija, dalyvavimas socialiniame 

gyvenime  

Pilną konferencijos programą žr. 1 priede. 

 

Ingrida Balčiūnienė, dr. 

COST Veiklos IS1208 „Collaboration of Aphasia Trialists (CATs)“ valdymo komiteto narė 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 

  



1 priedas. COST Veiklos ISIS1208 „Collaboration of Aphasia Trialists (CATs)“ konferencijos 

programa 

ATs Conference 2015 

 Future Directions For Aphasia Research 

6th March, 2015 

Northampton Suite, University Building, City University 

London 

To find the location of Working Group Meetings on 5th March, please click here. 

This is a network event. For delegate registration or information on our call for poster submissions, please 
emailCATs@gcu.ac.uk 

Programme   

8.30 Registration 

9:00 Welcome 

    

Symposium 1: Assessment of Aphasia in a Multilingual and Multicultural 
Europe 

9:10-9.50 "Assessment in multlingual aphasia: Challenges and insights." 
Mira Goral 

9:50-10.00 "Spatial language and non-linguistic representations in agrammatic 

aphasia from a cross-linguistic perspective: Evidence from discourse-
analysis, eye tracking, and high level cognitive processing." 
Efstathia Soroli 

10.00-10.10 "On proximal/distal distinction in aphasia assessment, as illustrated by 
the MetAphAs protocol." 
Carlos Hernandez Sacristan & Vincent Rosell-Clari 

10.10-10.20 "International guidelines for cross-cultural adaptation of health 

assessment instruments: A tutorial." 
Luis Jesus 

10.20-10.30 "The Noun/Verb Dissociation in Language Production: A Case Study 

from Multilingual Aphasia." 
Maria Kambanaros 

    

10:30-11am Morning Break 

    

Symposium 2: Aphasia Recovery  

11:00-11:50 "Systematic review of predictors for recovery – CATs activity" 
Saša R. Filipović 

11.50-12.00 "Intact neural pathways support recovery." 
Cathy Price 

12.00-12.10 "Short-term vs. long-term recovery data." 
Frank Becker 

http://www.aphasiatrials.org/index.php/meetings-events/working-group-meetings
mailto:CATs@gcu.ac.uk
http://www.lehman.edu/academics/arts-humanities/speech-language-hearing-sciences/mira.php
http://www.aphasiatrials.org/index.php/component/content/article/2-uncategorised/104-efstathia-soroli
http://www.aphasiatrials.org/index.php/component/content/article/13-management-committee/54-carlos-hernandez-sacristan
http://www.aphasiatrials.org/index.php/working-groups/reintegration/reintegration-members/2-uncategorised/106-luis-jesus
http://www.aphasiatrials.org/index.php/component/content/article/13-management-committee/79-maria-kambanaros
http://www.aphasiatrials.org/index.php/component/content/article/13-management-committee/70-sasa-r-filipovic
http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/Price/
http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/frankbe/


12.10-12.20 "Evolution of Post-Stroke Aphasia in Acute Stroke: Analysis of Data 
from the Virtual International Stroke Trials Archive (VISTA)." 
Myzoon Ali 

12.20-12.30 "Predictors of action naming/verb treatment: meta-analysis." 
Vania de Aguiar 

    

12:30-13:45 Poster Session and Lunch 

    

Symposium 3: Timing in Aphasia Treatment  

13:45-14:35 "The importance of the timing of aphasia treatment." 
Evy Visch-Brink 

14.35-14.45 "FCET2EC (timing of treatment in the chronic stage)" 
Caterina Breitenstein 

14.45-14.55 "Sequential stages of aphasia, remedial treatment based on Luria’s 
framework." 
Alexandr Kornev 

14.55-15.05 "Timing of intervention for language and motoric disorders." 
Femke Nouwens 

15.05-15.15 "The timing of Melodic Intonation Therapy." 
Mieke van de Sandt-Koenderman 

    

Symposium 4: Life Participation in Aphasia  

15.45-16:35 "Costing and valuing aphasia rehabilitation and care after stroke." 
Anita Patel 

16.35-16.45 "Conceptual and theoretical frameworks in aphasia research: Why the 

World Health Organization’s ICF is the key to better aphasia trials." 
Madeline Cruice 

16:45-16.55 "Participation in research: The impact and value of involving people with 

aphasia in RCTs." 
Gill Pearl 

16.55-17.05 "Aphasia research: Too many outcomes?" 

Marian Brady 

17.05-17.15 "Researchers’ and practitioners’ views of participation and quality of life 
in aphasia - Data from focus group and the Danish CCLIPA project." 
Jytte Isaksen 

    

17:15 Close 
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