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BENDRA INFORMACIJA 

Spina Bifida ir Hidrocefalija asociacija, nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvos žmones su 

Spina Bifida ir/ar hidrocefalija (toliau – SBH), jų tėvus, globėjus ir šeimos narius. Asociacija buvo 

įsteigta 2013 m. vasario 12 d. kelių šeimų, kuriose auga vaikai su šia negalia, iniciatyva ir veikia 

savanorystės principu. 

Tikslai – teikti Lietuvos žmonėms su Spina Bifida ir/ar hidrocefalija, jų tėvams, globėjams 

konsultacijas, metodinę pagalbą bei psichologinį palaikymą; atstovauti ir ginti asociacijos narių teises 

bei interesus LR ir už jos ribų; užmegzti ir palaikyti ryšius su kitais Lietuvos bei užsienio klubais, 

organizacijomis, asociacijomis, privačiomis struktūromis; vystyti tarptautinius ryšius ir tarptautinį 

bendradarbiavimą, siekiant tenkinti asociacijos narių poreikius; rengti susitikimus, diskusijas, 

konferencijas ir kitus renginius; vykdyti švietėjišką veiklą, rūpintis asociacijos narių mokymu bei 

saviraiškos ugdymu. 

Vizija – skatinti ir užtikrinti gyvenančių Lietuvoje žmonių su Spina Bifida ir/ar hidrocefalija 

visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat 

skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, vadovaujantis ratifikuota JTO Neįgaliųjų teisių 

konvencija. 

Steigėjas/i: Rūta Udraitė-Mikalauskienė, Nerijus Mikalauskas, Elena Slobodyanik, Viktorija 

Danisevičienė, Saulius Danisevičius, Andrius Stasiukynas. 

Asociacijos valdyba:  

 

Elena Slobodyanik, 
valdybos pirmininkė (nuo 2016 m. gegužės mėn.) 
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Rūta Udraitė-Mikalauskienė, valdybos narė 
tarptautinių projektų koordinatorė, 

valdybos pirmininkė 2013 m. - 2016 m. gegužės 
mėn. 

 

Lina Januševičienė, valdybos narė 
 

 

Asociacijos nariai:  

2017 m. gruodžio 31 d. SBHA turėjo 21 tikrąjį narį. 

1. Elena Slobodyanik 

2. Rūta Udraitė-Mikalauskienė 

3. Viktorija Danisevičienė 

4. Agnė Gumbinienė 

5. Margarita Grygalienė 

6. Giedrė Sinickienė 

7. Lina Januševičienė 

8. Renata Buiko 

9. Aušra Stankevičienė 

10. Lolita Petkevičienė 

11. Aistė Bužinskaitė 

12.  Jolanta Kanišauskienė 
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13. Rima Lukošienė 

14. Kristina Globienė 

15. Vilija Šatienė 

16. Jurgita Stasiukynienė 

17. Edita Chramelienė 

18. Karolina Kriukelytė-Slavinskienė 

19. Irina Paškauskienė 

20. Juliana Sandovič 

21.  Rūta Pavilonytė 

22. Vilma Laurinavičiūtė – įstojo 2017 m. 

23. Irina Černiukė– įstojo 2017 m. 

24. Rasa Daunorienė– įstojo 2017 m. 

25. Sandra Majauskė– įstojo 2017 m. 

 

Svarbiausi pasiekimai (2013-2016 m.): 

1. 2013 m. gegužės 9-10 d. Spina Bifida ir Hidrocefalija asociacija (SBHA) ir LSMU VšĮ Kauno 

klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninė "Lopšelis" pirmą kartą organizavo mokymus 

tėvams apie vaikų su SBH priežiūrą ir ugdymą. Tokie mokymai tapo reguliarūs ir 

organizuojami pagal poreikį. 

2. 2013 m. birželio 27-29 d. Lietuvos SBHA pirmą kartą dalyvavo kasmetiniame Tarptautiniame 

Spina Bifida ir Hidrocefalija kongrese „Unite and Share“ (Izmiras, Turkija), kuriuo metu įvyko 

Tarptautinės Spina Bifida ir Hidrocefalija federacijos (International Federation for Spina 

Bifida and Hydrocephalus, toliau IF) valdybos posėdis dėl Lietuvos SBHA narystės 

Tarptautinėje federacijoje. Nuo 2013 m. liepos 1 d. Spina Bifida ir hidrocefalija asociacija tapo 

asocijuota IF narė.  

http://ifglobal.org/en/who-we-are/members. 

3. 2015 m. balandžio 25-29 d. Lietuvos SBHA atstovė, Jurbarko vaikų folkloro ansamblio 

“Pasagėlė” dalyvė, kartu su savo ansambliu reprezentavo Lietuvą tarptautiniame neįgalių 

vaikų multikultūriniame muzikiniame festivalyje „Smiling Child Festival“ (Stambulas, 

Turkija). Festivalio tikslas – mažinti socialinį atskirtį tarp sveikų ir neįgalių vaikų, skatinti 

inkliuziją ir vystyti tarpkultūrinį įvairių šalių bendradarbiavimą. Festivalio metu vykusioje 
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konferencijoje mūsų asociacijos narė pristatė trys socialinius projektus, kurie labiausiai 

prisidėjo prie neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo Lietuvoje. 

4. 2015 m liepos 3-4 d. IF bendradarbiaujant su Lietuvos SBH asociaciją surengė darbo 

susitikimą-seminarą Vilniuje. IF nariai iš 15 valstybių diskutavo apie žmonių su Spina Bifida 

medicininių paslaugų prieinamumo užtikrinimo atskiruose Europos Sąjungos valstybėse bei 

Direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas 

įgyvendinimo realijų.  

https://www.youtube.com/watch?v=rqBsxcSOZho&feature=share 

5. 2015 m. rugsėjis – 2015 m. gruodis. Su Estijos ir Latvijos Spina Bifida ir hidrocefalija 

pacientų organizacijomis vykdėme mokslinį tyrimą “Pacientų, turinčių Spina Bifida ir 

hidrocefaliją, gerovė". Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti žmonių su Spina Bifida ir Hidrocefalija 

gyvenimo sąlygas ir gyvenimo kokybę Baltijos valstybėse, siekiant inicijuoti pokyčius 

sveikatos ir socialinėje sistemose. Pirmieji tyrimo rezultatai buvo pristatyti vykusioje 2015 m. 

gruodžio 3-4 d. Taline III Baltijos šalių SBH konferencijoje-diskusijoje “ROUNDTABLE 

MULTIPROFILE TEAM WORK WITH SpBH PATIENTS IN THE CONTEXT OF THE 

MODERN MEDICINE”, kurioje dalyvavo Baltijos ir Skandinavijos regiono medikai ir SBH 

pacientų asociacijų atstovai. 

6. Nuo 2015 lapkričio mėn. SBHA prisijungė prie Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF). 

Bendradarbiaujant su LNF ir IF parengtas kreipimasis į Europos sveikatos ir maisto saugumo 

komisarą Vytenį Povilą Andriukaitį dėl asmenų su negalia teisės į sveikatą realizavimo 

Lietuvoje.  

7. Nuo 2015 m. SBHA aktyviai dirbo tam, kad kompensuojamų vienkartinių kateterių skaičius 

asmenims, kuriems nustatytas šlapimo nelaikymas (R32) ar susilaikymas (R33), būtų 

padidintas nuo 5 vnt./mėn. iki 150 vnt./mėn. (kas atitinka Europos šalių sveikatos standartus). 

2016 m. rugsėjo mėn. įvykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje buvo 

pritarta SBHA pasiūlymui dėl kompensuojamų kateterių didinimo ir įtraukti atitinkami 

pakitimai į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą. 

Teisės akto oficiali nuoroda: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/994ffce0904811e6b6098daee0c9a94f  

8. 2016 m. SBHA parengė ir įgyvendino projektą „Gerosios patirties partnerystė tarp Lietuvos ir 

Norvegijos Spina Bifida ir hidrocefalija asociacijų“. Asociacijos atstovai lankėsi TRS 

Nacionaliniame retų ligų centre (TRS National Resource Centre for Rare Disorders), 

susipažino su Norvegijos SBH asociacijos veikla.  
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9. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ ir Spina Bifida Hidrocefalija asociacija 2017 m. gegužės 

13 d. surengė sporto šventę „Jurbarko bėgimas – Už galimybę judėti 2017“. Jurbarko sporto 

šventės šūkis - „Už galimybę judėti!“. Surinko daugiau nei pusantro šimto žmonių. Pirmą kartą 

organizuotą sporto šventė ne tik pavyko, bet ir tapo gerosios patirties pavyzdžiu neįgaliųjų 

socialinės integracijos srityje. 

10. 2017 m. SBHA incijavo ir organizavo vizitą (birželio 19-21 d.) į vieną iš Norvegijos retų ligų 

centrų, esančių netoli Oslo įsikūrusioje Sunaas reabilitacijos ligoninėje ir didžiausius 

Norvegijos vaikų ir jaunimo reabilitacijos centrus (Akershus University Hospital, Lørenskog; 

Vestre Viken, Drammen). Vizito tikslas buvo susipažinti su retų ligų sistema Norvegijoje 

stebint spina bifida turinčių pacientų priežiūrą. Šiame projekte dalyvavo Santaros klinikų 

Vaikų retų ligų koordinavimo centro gydytojai ir specialistai, konsultuojantys ir gydantys 

vaikus su Spina Bifida.  

11. 2017 m. asociacijos valdybos narė Rūta Udraitė-Mikalauskienė buvo išrinka Lietuvos 

neįgaliųjų forumo tarybos nare bei Vaikų retų ligų asociacijos valdybos nare. 

12. 2017 m. gruodžio 4-6 d. asociacijos valdybos narė Rūta Udraitė-Mikalauskienė kartu su LNF 

delegacija dalyvavo 4–ame Europos Negalios parlamente. Pagrindinė šio renginio tema – 

žmonių su negalia teisė balsuoti, būti išrinktam ir galimybė dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime. 

Spina Bifida ir hidrocefalija veiklos viešinimas: 

▪ Straipsnis apie 2012 spalio 27 dieną suorganizuotą renginį minint tarptautinę Spina Bifida ir 

Hidrocefalija dieną:  

http://lzinios.lt/lzinios/Sveikata/Tarptautine-Spina-Bifida-ir-Hidrocefalija-diena  

▪ Straipsnis apie 2013 10 27 dieną suorganizuotą renginį minint tarptautinę Spina Bifida ir 

Hidrocefaliją dieną:  

http://www.15min.lt/ikrauk/naujiena/svarbu/tarptautine-spina-bifida-ir-hidrocefalija-diena-

mums-nusibodo-visuomeneje-vyraujanti-nuomone-kad-neigalus-zmones-tik-verkia-515-

380522 

▪ Straipsnis apie 2016 05 14 dieną Straipsnis apie 2016 m. rugsėjo 12 d.  “Švęskime pavasarį 

kartu!”:  

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/istoriniame-traku-vokes-dvare-dovanu-lietus-

negalia-turintiems-vaikams-56-627363#.VzlW9IIpxXg.facebook 
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▪ Straipsnis apie 2016 m. rugsėjo 12 d. – grodžio 12 d. vykusį projektą „Gerosios patirties 

partnerystė tarp Lietuvos ir Norvegijos Spina Bifida asociacijų“: 

http://www.sbh.lt/index.php/44-gerosios-patirties-partneryste-tarp-lietuvos-ir-norvegijos-

spina-bifida-asociaciju 

▪ Straipsniai apie 2017 m. gegužės 13 d. organizuotą Sporto šventę „Jurbarko bėgimas – Už 

galimybę judėti 2017“: http://www.jurbarkosp.lt/index.php/382-sporto-svente-jurbarko-

begimas-uz-galimybe-judeti-2017; http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/Ivykiai/Miesto-

gatvemis-bego-Uz-galimybe-judeti-nuotraukos; https://m.youtube.com/watch?v=Vv1ikAi3Pts 

(nuo 14 minutes) 

▪ Straipsniai apie 2017 m. birželio 19-21 d. vykusį vizitą į vieną iš Norvegijos retų ligų centrą, ir 

didžiausius Norvegijos vaikų ir jaunimo reabilitacijos centrus: 

http://www.sbh.lt/2017/06/22/tikslinis-vizitas-norvegijoje/; 

http://www.vaikuligonine.lt/news/vaiku-retu-ligu-asociaciju-atstovai-ir-vaiku-ligonines-

specialistai-patirties-semesi-norvegijoje-2/; https://www.rarediseases.lt/spina-bifida-pacientu-

prieziuros-centro-darbuotojai-patirties-semesi-kolegu-norvegijoje/ 

▪ Tarptautinei Spina Bifida ir hidrocefalija dienai paminėti (spalio 25 d.) SBHA parengė 

informacinio pobūdžio vaizdo medžiagą. Kurdami šį filmuką, norėjome dar kartą pateikti 

pagrindinius faktus apie Spina Bifida ir hidrocefaliją ir šiek tiek papasakoti apie tėvų, 

auginančių vaikus su SB, lūkesčius ir svajones. Spalio 24 d. filmukas buvo patalpintas 

Asociacijos FB paskyroje ir sulaukė virš 1000 peržiūrų:  

https://www.facebook.com/SpinaBifidaIrHidrocefalijaAsociacija/videos/1719967208023086/ 

▪ Informacija apie asociacijos vykdomus projektus ir veiklą pateikiama per SBHA internetinę 

svetainę www.sbh.lt, asociacijos FB paskyroje (2017 m. – 341 siekėjų; 2016 m. – 250 siekėjų): 

https://www.facebook.com/SpinaBifidaIrHidrocefalijaAsociacija/,  

taip pat uždaroje FB grupėje “Spina bifida” (114 narių) 
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VEIKLA ir VYKDYTI PROJEKTAI,  
įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus 

1. Susitikimų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas 

Spina Bifida ir hidrocefalija asociacija du kartus per metus organizuoja asociacijos narių susitikimus, 
kurie jau tapo asociacijos bendruomenės tradicija. 

I-sis kasmetinis SBHA narių susitikimas:  
Sporto šventė „Jurbarko bėgimas – už galimybę judėti 2017“ ir poilsis Zalensų 
sodyboje 

Data:  2017 m. gegužės 13-14 d. 
Biudžetas: sporto šventės organizavimo ir 
pravedimo išlaidos – 56,36 eurų; 
apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos – 
599,50 eurų; asmeninės narių lėšos 

Renginio organizatoriai: Spina Bifida ir 
hidrocefalija asociacija; VšĮ „Jurbarko 
socialinės paslaugos“  

Renginio programą sudarė dalyvavimas 
Jurbarko Sporto šventėje ir rekreacinė 
veikla Zalensų sodyboje. 

Renginio tikslas buvo populiarinti 
rekreacinį sportą, didinti žmonių su negalia 
motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla 
formuoti pozityvų požiūrį į žmones su 
negalia. 

Mūsų asociacijos mažieji nariai aktyviai 
dalyvavo sporto šventės simboliškame 400 
m bėgime. Po sporto šventės asociacijos 
nariai susirinko Zalensų sodyboje, kur 
gegužės 14 d. įvyko kasmetinis SBHA 
narių susirinkimas. 

Skaitykite daugiau čia:  

Sporto šventės nuostatai: 
https://drive.google.com/file/d/0B06T_sXmHeD3O
WZGWUgxOGZGWFk/view; 

http://www.jurbarkosp.lt/index.php/382-sporto-
svente-jurbarko-begimas-uz-galimybe-judeti-2017; 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/Ivykiai/Mie
sto-gatvemis-bego-Uz-galimybe-judeti-nuotraukos; 

https://m.youtube.com/watch?v=Vv1ikAi3Pts (nuo 
14 minutes) 
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II-sis kasmetinis SBHA narių susitikimas: 
Kalėdinis narių susitikimas Kauno m. laipiojimo centre „Miegantys drambliai“ 

Data:  2017 m. gruodžio 2 d. 

Biudžetas: šventės organizavimo ir pravedimo išlaidos – 
400 eurų; asmeninės narių lėšos 

Renginio organizatoriai: Spina Bifida ir hidrocefalija 
asociacija 

Renginio partneriai: Kauno m. laipiojimo centras 
„Miegantys drambliai“, Kauno m. Veiklių mamų klubas, 
projektas „Diagnozė: jautrumas“ ir kt. 

Renginio tikslas – linksmai ir įdomiai praleisti laiką kartu, 
atrasti naujas fizinio aktyvumo galimybes. 

Renginio nuoroda: 
https://www.facebook.com/events/1472695692849000/ 
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2. Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas. Dalyvavimas tarptautiniuose 
renginiuose 

SBHA būdama IF (International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus) narė aktyviai 
dalyvauja IF darbo grupių susitikimuose/ seminaruose ir kasmetinėse konferencijose 

Europos šalių-IF narių diskusija Europos Parlamente "Right to health: reality 
of persons with Spina Bifida and Hydrocephalus"(Briuselis, Belgija) 

Data:  2017 m. sausio 25 d. 
Dalyvavo Rūta Udraitė-Mikalauskienė 
Biudžetas: kelionės ir apgyvendinino 
išlaidos - International Federation for 
Spina Bifida and Hydrocephalus; 
asmeninės lėšos 

Diskusijos metu buvo nagrinėjamas IF 
tyrimas „Žmonių, turinčių Spina Bifida ir 
hidrocefaliją, medicnos paslaugų 
prieinamumas“. Tyrimas parodė, kad tik 
29 proc. respondentų yra patenkinti 
gaunama medicinos priežiūra. 
Rūta Udraitė-Mikalauskienė pristatė 
pranešimą “Personal perspective on 
healthcare for people with disabilities in 
Lithuania” 

Daugiau informacijos čia: https://www.ifglobal.org/en/2-uncategorised/4829-right-to-health-an-inalienable-right-
or-a-faraway-dream-for-europeans-with-disabilities 

Pirmasis 2017 m. Europos šalių-IF narių darbo susitikimas (Berlynas, Vokietija) 

Data: 2016 m. birželio 18-19 d. 
Dalyvavo Elena Slobodyanik, Rūta 
Udraitė-Mikalauskienė 
Biudžetas kelionės išlaidos – 236,95 
(SBHA), apgyvendinimo išlaidos – 
International Federation for Spina Bifida 
and Hydrocephalus; asmeninės lėšos 

Dviejų dienų seminaras turėjo labai 
intensyvią programą. Pirmą dieną vyko 
projektinių gebėjimų mokymai, antrą 
dieną buvo kalbama apie neįgalių žmonių 
psichinę sveikatą.  
IF taryba pristatė Federacijos finansinę ir 
veiklos ataskaitą už 2013-2017 m. 
laikotarpį bei strateginį veiklos planą 
2018-2022 metams. 
Skaitykite daugiau čia: 
https://www.ifglobal.org/en/2-uncategorised/4867-
how-to-write-project-proposals-and-focus-on-
mental-health-at-if-eu-workshop 
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Antrasis 2017 m. Europos šalių-IF narių darbo susitikimas (Stokholmas, 
Švedijos Karalystė) 

Data: 2017 m. lapkričio 24-26 d 
Dalyvavo Elena Slobodyanik, Vilija 
Šatienė 
Biudžetas: kelionės išlaidos 236,70 eurai 
(SBHA); apgyvendinino išlaidos – 
International Federation for Spina Bifida 
and Hydrocephalus; asmeninės lėšos 

Pirmą sutikimo dieną dalyviai turėjo 
galimybę aplankyti reabilitacijos centrą 
„Spinalis“ ir iš arčiau susipažinti su 
Švedijos patirtimi apie žmonių, turinčių 
nugaros smegenų pažeidimus 
reabilitacijos srityje. Antrą dieną vyko 
gydytojų, dirbančių su SB pacientais, 
pasitarimas ir bendradarbiavimo 
galimybių aptarimas Europos lygmenyje. 
Taipogi nacionalinių SBH organizacijų 
atstovai buvo supažindinti su gerosios 
patirties pavyzdžiais, gydant pacientus su 
SBH. 
IF paskelbė darbo veiklos planą 2018 m. 

Skaitykite daugiau čia: 
https://www.ifglobal.org/en/2-uncategorised/4894-
if-european-workshop-in-stockholm 

Pranešimas apie vizitą į reabilitacijos 
centrą „Spinalis“ buvo pristatytas IX-oje 
tarptautinėje mokslinėje konferencijoe 
“Retų ligų gydymo inovacijos”, kuri vyko 
2018 m. kovo 16 d. 
 

 

 

 

3. Bendradarbiavimas su kitomis neįgaliųjų ir/ar pacientų 
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organizacijomis/institucijomis ir Retų ligų centrais 

Tikslinis vizitas į Norvegijos Retų ligų ir didžiausius reabilitacijos centrus 

Data: 2017 m. birželio 19 d.-21 d. 
Vizito organizavimo koordinatorė: Rūta 
Udraitė-Mikalauskienė 
Dalyvavo Rūta Udraitė-Mikalauskienė, 
Vaikų retų ligų asociacijos prezidentas 
Danas Čeilitka, Vaikų ligoninės Vaikų 
retų ligų koordinavimo centro vadovė 
prof. Rimantė Čerkauskienė, Vaikų 
fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus 
vedėjas Romualdas Sinkevičius bei Vaikų 
retų ligų koordinavimo centro gydytoja 
Dovilė Jonuškaitė 
Biudžetas: kelionės išlaidos – 382,31 
eurų (SBHA), kitos išlaidos – Vaikų retų 
ligų asociacija, asmeninės lėšos 

SBHA inicijavo vizitą į Norvegijos 
Nacionalinį retų ligų centrą (TRS 
National Resource Centre for Rare 
Disorders, Oslo) ir didžiausius Norvegijos 
vaikų ir jaunimo reabilitacijos centrus 
(Akershus University Hospital, 
Lørenskog; Vestre Viken, Drammen) 
Vizito tikslas buvo susipažinti su retų ligų 
sistema Norvegijoje stebint Spina Bifida 
turinčių pacientų priežiūrą. Su norvegų 
retų ligų centro komanda buvo diskutuota 
apie retų ligų centrų struktūrą, veiklos, 
finansavimą, paslaugas retų ligų centre ir 
bendruomenėje, specialistų komandos 
struktūrą ir darbo pobūdį, pacientų 
ilgalaikės priežiūros planą, jo laikymąsi, 
informacinės, psichologinės ir kitokios 
pagalbos šeimoms organizavimą, 
sisteminį požiūrį į šlapimo pūslės 
kateterizaciją. 

Išsamiau apie vizitą skaitykite čia: 
https://www.rarediseases.lt/spina-bifida-pacientu-
prieziuros-centro-darbuotojai-patirties-semesi-
kolegu-norvegijoje/; 
http://www.sbh.lt/2017/06/22/tikslinis-vizitas-
norvegijoje/ 
 

 

 
 

Konferencija-diskusija „Ko tikisi pacientai iš Retų ligų centrų Lietuvoje?“ 
(Klaipėda, Smiltynės jachtklubas) 
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Data: 2017 m. rugpjūčio 19 d. 
Konferencijos organizatoriai: Vaikų 
retų ligų asociacija, SBHA 
Biudžetas: Vaikų retų ligų asociacija 

Konferencijoje buvo nagrinėjami 
kompleksinės medicininės ir reabilitacinės 
pagalbos sergantiems retomis ligomis 
realijos ir perspektyvos Lietuvoje. 
Konferencijoje dalyvavo retomis ligomis 
sergantys asmenys, jų artimieji, KMUK 
Vaikų retų ligų koordinavimo centro 
vedėja gyd. Milda Dambrauskienė. 
Vaikų retų ligų asociacijos prezidentas 
Danas Čeilitka pasidalino su 
konferencijos dalyviais vizito į Norvegijos 
reabilitacijos centrus įspūdžiais. SBHA 
valdybos narė Rūta Udraitė-
Mikalauskienė papasakojo apie taikomą 
Norvegijoje vaikų, turinčių SBH, 
priežiūros modelį. SBHA valdybos 
pirmininkė Elena Slobodyanik pristatė 
Spina Bifida ir hidrocefalijos asociacijos 
siūlomą medicininės ir reabilitacinės 
sisitemos Lietuvoje viziją. 
  

 

 

 

Dalyvavimas 4–ame Europos Negalios parlamente (Briuselis, Belgijos Karalystė) 
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Data: 2017 m. gruodžio 4-6 d. 
Vizito organizatoriai – Asociacija 
„Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 
Dalyvavo Rūta Udraitė-Mikalauskienė 
Biudžetas: kelionės ir apgyvendinimo 
išlaidos – 154 eurai, asmeninės lėšos 

Pagrindinė šio renginio tema – žmonių su 
negalia teisė balsuoti, būti išrinktam ir 
galimybė dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime. Vis dar daugybė žmonių su 
negalia visoje Europoje negali balsuoti ir 
išreikšti savo pozicijos. 4-ojo Europos 
negalės parlamento metu priimta Europos 
neįgaliųjų forumo rezoliucija dėl Negalios 
strategijos 2020-2030, kurioje 
reikalaujama, kad ES lyderiai priimtų 
tokią strategiją, kurioje atsispindėtų visos 
JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos 
ir reikalavimai, kad būtų skirtas tikslinis 
biudžetas joms įgyvendinti, kad būtų 
numatyti aiškūs terminai bei būtų 
stebimas jų įgyvendinimas. 

Skaitykite daugiau čia: Europos Parlamento 
Informacijos biuras Lietuvoje 

Asmenų, turinčių Spina Bifida ir hidrocefaliją, interesų ir teisių atstovavimas ir 
advokacija valstybės institucijose 

Per 2017 m. asociacijos valdybos atstovai 
sistemingai dalyvavo LNF organizuotuose 
susitikimuose su Švietimo, Sveikatos 
apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo 
Ministerijoms, Valstybinių ligonių kasų 
atstovais ir kitais politikais dėl JT 
Neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimo, socialinių įmonių ir kitų 
atskirų žmonių su negalia opių klausimų. 

2017 m. sausio 25 d. Europos Parlamente 
Rūta Udraitė-Mikalauskienė susitiko su 
europarlamentare Vilija Blinkevičiūte. 
Susitikimo metu buvo kalbėta apie 
žmonių, turinčių SBH, medicininės 
priežiūros ir reabilitacijos paslaugų 
sistemines problemas Lietuvoje. 

2017 m. lapkričio 8 d. Rūta Udraitė-Mikalauskienė kartu su kitais LNF atstovais dalyvavo Seimo 
narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės spaudos konferencijoje „Pavargę nuo neveikiančios 
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sveikatos sistemos žmonės su negalia viešai šaukiasi pagalbos" 
https://www.facebook.com/hashtag/verygabukvyras?source=feed_text 

2017 m. lapkričio 14 d. įvyko LNF atstovų (nuo SBHA dalyvavo Rūta Udraitė-Mikalauskienė) 
susitikimas LR SAM. Buvo aptariami medicininių priemonių kompensavimo ir skyrimo klausimai, 
ortopedinės avalynės skyrimo ir gamybos problemos. Taip pat buvo išsakyti skundai dėl 
nedarbingumo terminų, medicininės reabilitacijos, klausos aparatų ir kateterių skyrimo ir 
kompensavimo tvarkos – visa tai bus derinama nuolatiniuose susitikimuose, kuriuos žadama 
inicijuoti kas 2 – 3 mėnesius. Skaitykite daugiau čia: 
http://lnf.lt/lietuvos-neigaliuju-forumas-pradeda-bendradarbiavima-su-sveikatos-apsaugos-ministerija-ir-valstybinem-
ligoniu-kasom-del-kompensuojamu-medicininiu-ir-ortopediniu-priemoniu/ 

 

APIBENDRINIMAS 

 Apibendrinant veiklos ataskaitą, galima pasakyti, kad 2017 metais pagrindinis dėmesys buvo 

skirtas žmonių, turinčių Spina bifida ir hidrocefaliją, medicininės ir reabilitacinės pagalbos 

aktualiesiems klausimams spręsti. Tarptautiniame ir nacionaliniame lygmenyje buvo daug diskutuota 

apie kompleksinės nuolatinės medicininės ir reabilitacinės pagalbos organizavimą, pristatyta SBHA 

Spina Bifida centro vizija Lietuvoje. 

 Pastataisiais metais Asociacija aktyviai veikė lobistinėje, neįgaliųjų teisių gynimo, 

švietėjiškoje veikloje. Po Rūtos Udraitės-Mikalauskienės išrinkimo į Lietuvos neįgaliųjų forumo 

Tarybą, SBHA balsas valstybinėse institucijoje ženkliai sustiprėjo. 

Spina Bifida ir hidrocefalija asociacijos 2018 m. pagrindinės veiklos kryptys: 

1. Informacijos apie Spina Bifida ir hidrocefaliją sklaida Lietuvoje. Asociacijos narių ir kitų 

suinteresuotų asmenų informavimas apie asociacijos veiklą, konsultacijų, metodinės pagalbos, 

psichologinio palaikymo teikimas. 

2. Asmenų, turinčių Spina Bifida ir hidrocefaliją, interesų ir teisių atstovavimas ir advokacija 

valstybės institucijose. 

3. Susitikimų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas. 

4. Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas. Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose. 

5. Bendradarbiavimas su kitomis neįgaliųjų ir/ar pacientų organizacijomis/institucijomis. 

6. Projektinės veiklos vystymas. 
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Ateinančių metų asociacijos planai: 

1. Ortopedijos priemonių kokybės ir kompensavimo tvarkos klausimų nagrinėjimas. 2018 m. 

sausio mėn. VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyriui pateikta Paraiška įrašyti 

dinaminį anglies pluošto kulkšnies-pėdos įtvarą (KT1-1) į kompensuojamųjų ortopedinių 

priemonių sąrašą. Laukiama atsakymo. 

2. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių (sąrašas C) žmonėms, turintiems 

šlapinimosi ir/ar tuštinimosi sutrikimus tvarkos tobulinimas. Siekiama, kad priemonės būtų 

skiriamos pagal individualius poreikius. 

3. Projektinės veiklos vystymas. 2018 m. gegužės 6 d. pateikta paraišką projektui „Darni Europa 

Visiems“ (angl. Make Europe Sustainable for All), finansuojamo iš Europos Komisijos 

Tarptautinio bendradarbiavimo ir Vystymosi generalinio direktoriato programos „DEAR“ 

(angl. Development Education and Awareness Raising) lėšų. Laukiama atsakymo. 

4. Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose. 2018 m. gegužės 18-20 d. asociacijos atstovės Elena 

Slobodyanik ir Rūta Udraitė-Mikalauskienė dalyvaus IF Europos narių darbo susitikime, kuris 

vyks Sofijoje, Bulgarijoje. Susitikimo fokusas – žmonių, turinčių inkontinencijos problemas, 

teisių atstovavimas ir advokatavimas (Continence management: building our capacity to 

advocate). 

5. Asociacijos internetinio puslapio www.sbh.lt atnaujinimas. 

6. Metodinių rekomendacijų ir/ar mokymų rengimas: Medikų etikos normos bei psichosocialiniai 

pagalbos šeimai aspektai ankstyvuoju vaiko negalios periodu – diagnozavus spina bifida ir 

ankstyvaisiais vaiko gyvenimo metais. 

7. Spina Bifida ir hidrocefalija asociacijos narių renginių organizavimas. 

8. Rėmėjų paieška ir lėšų pritraukimas. 

 

PATVIRTINIMAS 

Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. 

 

 

Spina Bifida ir hidrocefalija asociacijos 
valdybos pirmininkė                                     ______________        Elena Slobodyanik 


