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Sprawozdanie
z konferencii
naukowei
w lnwałdzie
Jolanta Kazanowska
6 kwietnia 2013 roku, w Inwałdzie odbyła się
konferencja naukowa:,,Rodzic w potrzebie - interdyscyplinarne podejście do uczesnej interuencji
terapeutycz:nej. Dzieci zagrożone niepełnosprawnościq'niepełnoq,rawneoraz dzieci z syndromem
FAS" pod honorowym patronatem Pani prof. Alicji
Chybickiej - Senator RP i Pana Marka Sowy - MarszałkaWojewództwa Małopolskiego.Główn1tn organizatoremkonferencji byłafundacja,'Promyczek'
z Andrychowa, a współorganizatorem Ośrodek
Wspierania Rodziny.
Celem konferencjr' było zwrócenie uwagi róil,nych środowiskna potrzeby maĘh dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
i niepełnosprawnych
oraz popl|aryzacja wiedzy na temat problemów rozwojowych i możliwości ich rozwiązylvania. Rangę
konferencji nadała obecnośći wypowiedzi posłów
RP: foanny Bobowskiej, TadeuszaArkita oraz senatora Andrzeja Pająka.
Pomimo bliskościdużegoośrodkajakim jest Kraków, organizatorki konferencji na co dzień ptacujące
z małymi dziećmi, dostrzegająogromne potrzeby w
zakresie terapii i wspierania rozwoju dzieci z powiatu andrychowskiego i sąsiednich. Dzieci powinny
otrzymywaćw miejscu swojego zamieszkania, więcej wsparcia niż do tej pory.
W konferencjiwzięłoudziałponad dwieścieosób,

wiceprezes
PSTIS
wśród których byli włodarze powiatu andrychow
skiego i gminy Wieprz, przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających na rzecz dzieci oraz
placówek społecznychz terenów powiatu wadowic.
kiego, suskiego i oświęcimskiego,
lekarze pediatrzy,
ginekolodzy-położnicy,pielęgniarki położne,rehabilitanci, logopedzi, terapeuci,psychologowie,pedagodzy z tych regionów. Liczne przybycie włodarzy i.
oficjalnych gościoraz ich zainteresowanieprzedsta.
wianymi tematami pokazało,że cel konferencji zostałosiągnięty.
Pierwszym prelegentem była dr GraĄ'na Banaszek _ lekarz pediatra, neurolog dziecięcy,która
przedstawiła szanse wczesnego rozpoznania zablrzeń rozwojtl, które pozwalają na zapobieganieniepełnosprawności
lub wadom postawy. Pani doktor
szczegó|nąuwagę zwróciła na potrzebę przeprowa.
dzania przez |ekarzypediatrów wczesnegoscreeningu niemowląt, który daje możliwościwykrywania
zabvzeń rozwojowych w pierwszym roku życia, a w
dalszej konsekwencji zmniejszy ilośćproblemów u
dzieci w póżniejszym wieku.
Następnie z wykładem wystąpiłaprof. Danuta
Pluta-Wojciechowska - logopeda, profesor Katedry
SocjolingwisĘki i SpołecznychPraktyk Mówienia
Uniwers1'tetuŚląskiego.Pani profesor uświadamiała
słuchaczom, jak pozytywny wpĘw na rozwój mowy

ma wczesnainterwencjalogopedyczna.obalałamity
dotyczące pracy logopedy, między innymi ten, doĘczący potrzeby konsultacji z logopedąkiedy dziecko
zacznie móvtić. Zwracała lwagę na znaczenie mowy
przyczyny coraz częstw rozwoju dziecka i wyjaśniła
interwencji
logopedycznej.
potrzeby
wczesnej
szej
Druga częśćkonferencji rozpoczęła się wykładem Jolanty Kazanowskiej - neurologopedy, terapeuty integracji sensorycznej,wiceprezesaPolskiego
StowarzyszeniaTerapeutów Integracji Sensorycznej
SI. TematemwykładubyĘ zaburzenia samoregulacji
u niemow1ąti maĘh dzieci' Prelegentkaprzedstai korzyściwczesnegorozpoznania
wila możliwości
zaburzen samoregulacji.omówiła istotę bazowych
układów sensorycznych,klas1ńkację diagnosĘczną
DC:0.3R, oraz wpływ zaburzerl'samoregulacji, na
tozwój i funkcjonowanie małego dziecka. Wykład
spotkał się z duiLym zainteresowaniem i gorącyrn
ptzy1ęciem.
Kolejna prelegentka, Teresa |adczak-Szumiło _
psycholog, doktorantka na Wydziale Psychologii
UAM w Poznaniu, przedstawiłajeden z tematów zasygnalizowanych w Ętule konferencji: neuforozwojowe problemy dzieci z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders). Wyjaśniłaklasyfikację i statystykę
doĘczącą zabtrzenia, omówiła występujące trud.
nościneurorozwojowe.W nawiązaniu do wykładu
poprzedniej prelegentki,wskazałaFASD' jako jedną
z przyczyt występowania zaburzeń regulacji. Przedstawiłatakźe,kierunki najnowszych badań doĘczą.
ce FASD.

Konferencję zakończył' wykład Władysławy Misiarz - |ekarza, specjalisty chorób dziecięcych, zastępcy ordynatora oddziału dziecięcego w Szpitalu
Powiatowym w Wadowicach,która omówiła problemy neuropediatryczne dzieci z mózgov,ryrn poraż'eniem dziecięcym oraz klas1ńkacjęMPD'
Udział w konferencji przedstawiciela PSTIS' był
okazją nie tylko do wyjaśnienianeurobiologicznego
podłoiLazaburzeń samoregulacji,potrzeby ich dia.
gnozowania oraz możliwościprowadzenia terapii
w tym zakresie. Skorzystałam z okazji, aĘ krótko
przedstawićosobętwórc4'ni metody IntegracjiSensorycznej - dr |ean A1'res,wspomnieć nazwiska na.
szych instrukorów - seniorów: Pani Ewy Grzybowskiej i Pana Zbigniewa Prz1'rowskiego,dzięki którym dwadzieścialat temu metoda zawitałado Polski
i jest popularyzowana, oraz powiedzieć kilka słów o
działalnościStowarzyszenia,w tym o prowadzeniu
kursów i szkoleń.
Nadal istnieje potrzeba popularyzowania wiedzy
na temat integracji sensorycznej, szczegó|niepoza
wielkimi miastami, skupiającymi specjalistów i róż.
norodne oferty wsparcia oraz pomocy dla rodzin z
niepełnosprawnymi dziećmi. Organizatorki konfe.
rencji Panie: Agata Janosz-|arzyna,Elżbieta osowska i Katarzyna Ryłko przyczyniĘ się do tego zaplaszającdo wystąpieniana konferencji przedstawiciela
PSTIS.
Jolantą Kazanowska, wiceprezes PSTIS

