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2013 m. rugsėjo 12 d. vykusiame COST Veiklos IS1208 Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) 

antrajame Valdymo komiteto (MC) narių ir pirmajame darbo grupių (WG) narių susitikimuose 

Glazge (Jungtinė Karalystė) dalyvavo Valdymo komiteto narė dr. Ingrida Balčiūnienė (Vytauto 

Didžiojo universitetas). 

Pirmoje dienos pusėje vyko Valdymo komiteto narių susitikimas, vadovaujamas veiklos vadovės 

prof. Marian Brady. Jo metu: 

 patvirtintas praėjusio susitikimo protokolas ir esamo susitikimo darbotvarkė; 

 pristatytos Veiklos vykdymo ir biudžeto planavimo gairės; 

 pristatytos darbo grupių veiklos gairės ir nuostatos; 

 aptartas trumpalaikių mokslinių stažuočių (STSM) vykdymas; 

 apsvarstytos naujos dalyvių (kandidatų į Valdymo komiteto narius) paraiškos; 

 pasiūlyti jaunųjų mokslininkų (ESR) skatinimo įsitraukti į Veiklą būdai; 

 aptarti Veiklos viešinimo būdai ir galimybės; 

 suplanuoti tolesni Valdymo komiteto ir darbo grupių narių susitikimi. 

Nuspręsta tobulinti Veiklos tinklalapį, įtraukiant duomenis iš Veikloje dalyvaujančių šalių apie 

vykdomus/ vykdytus afazijos tyrimus. Vykdant veiklą darbo grupėse, nuspręsta apsiriboti 

suaugusiųjų afazijos, sukeltos insulto, tyrimais ir korekcija. 

Antrojoje dienos pusėje vyko darbo grupių narių susitikimai. Darbas vyko penkiose grupėse: 

 1. Veiklos interneto svetainės kūrimas ir administravimas (vad. M. Ali ir M. Leijten) 

 2. Afazijos korekcija (vad. R. Bastiaanse ir S. Varlokosta) 

 3. Afazijos korekcijos prognozė ir ją lemiantys veiksniai (vad. E. Visch-Brink ir M. Brady) 

 4. Reabilitacijos efektyvumas (vad. A. Ch. Laska ir T. Kukkonen) 



 5. Socialinė aplinka ir reintegracija (vad. L. R. Jensen ir E. Ahlsen) 

 

Dr. I. Balčiūnienė pasirinko dalyvauti II-ojoje darbo grupėje, skirtoje afazijos korekcijos 

priemonių sisteminimui, adaptavimui nacionalinėms kalboms ir išbandymui atliekant 

žvalgomuosius tyrimus. 

Darbo grupės diskusijų metu buvo nuspręsta iki kito susitikimo surinkti ir susisteminti 

nacionalinius afazijos diagnostinius testus bei publikacijas afazijos tyrimų ir korekcijos tematika 

(orientuojantis į didelių imčių tyrimus, tačiau įtraukiant ir reikšmingas atvejo studijas). Šie 

duomenys bus apibendrinti ir paskelbti Veiklos tinklalapyje. 

 

Kitas Valdymo komiteto ir darbo grupių susitikimas vyks 2014 m. gegužės 5–6 d. Nicoje 

(Prancūzija). 
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