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Uprzejmie informujemy, iż w dniach 1-2 Października 2021 r. odbyła się II Konferencja 

naukowa Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. Uczestniczyło w niej 405 osób 

z całego kraju i kilkoro spoza naszych granic. Mamy nadzieję, iż pozwoliło to na spotęgowanie 

implementacji głównej, statutowej misji Polskiej i Europejskiej Akademii Niepełnosprawności 

Dziecięcej, jaką jest zmniejszenie skutków funkcjonalnych i społecznych wrodzonych i nabytych 

złożonych uszkodzeń strukturalnych u dzieci. 

Celem i misją konferencji była określona w jej tytule rola wsparcia dziecka 

z niepełnosprawnością przez rodzinę, przyjaciół i opiekunów (Partnerstwo, Rodzina, 

Przyszłość) i dotyczyła pogłębienia wiedzy, jaką daje dynamicznie zmieniająca się opieka 

socjalna, rehabilitacja oraz społeczne i polityczne poglądy na niepełnosprawność dzieci oraz 

wsparcie ich funkcjonowania w środowisku. 

Program konferencji obejmował sześć sesji naukowych oraz cztery kursy szkoleniowe. 

Poruszona tematyka dotyczyła zagadnień wczesnej interwencji, wpływu pandemicznego 

lockdownu na stan funkcjonalny i sytuację społeczną dzieci z niepełnosprawnościami i ich 

rodzin oraz priorytetów postępowania w zakresie niepełnosprawności  dziecięcej (6 słów 

na  „F”). Z zagadnień szczegółowo zajmujących się uszkodzeniem strukturalnym omówione 

były problemy biodra neurogennego u dzieci z mózgowym porażeniem, aspekty diagnostyczne 

i kliniczne dziecka wiotkiego oraz chód na palcach.  

Niestety, działając stale w ryzyku kolejnej fali pandemii, podjęto decyzję o realizacji tych 

zamierzeń w formule online (lecz w czasie rzeczywistym), z możliwością późniejszego 

ponownego odtworzenia. Była to decyzja trudna, lecz z całą pewnością bezpieczna dla 

uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i epidemiologicznym. 

Do udziału jako wykładowcy zaproszeni zostali wybitni specjaliści kliniczni (lekarze, 

fizjoterapeuci, pedagodzy) oraz rodzice/opiekunowie reprezentujący współczesne światowe 

opinie i tendencje diagnostyczno-lecznicze ukierunkowane na  zmniejszanie skutków 

niepełnosprawności w dzieciństwie. 

Mam nadzieję, że zakończona konferencja Akademii, obecnie jeszcze nadal bardzo młodej 

organizacji naukowo-społecznej, przyczyniła się do realizacji jej głównego celu - tworzenia 

wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów wszystkich, którym bliskie są zagadnienia 

niepełnosprawności dziecięcej. 

  

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

dr n. kf. Radosław Rutkowski    - przewodniczący           

prof. dr hab. Marek Jóźwiak      - zastępca przewodniczącego 
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