Szanowni Państwo
Mam zaszczyt zaprosić Państwa do wspólnego
uczestnictwa w obradach IV Międzynarodowej Konferencji Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda „Adaptowana Aktywność Fizyczna w Rehabilitacji
i Edukacji” oraz obchodach 30-lecia Wydziału Rehabilitacji, pierwszego Wydziału w Polsce.
Tematyka Konferencji koncentrować się będzie wokół najważniejszych problemów współczesnej rehabilitacji, obejmującej obok zagadnień z jej podstawowych
obszarów, tj. fizjoterapii w neurologii, pediatrii, traumatologii sportowej i ortopedii, geriatrii, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, ale również wokół aspektów
biomedycznych, biopsychospołecznych i etycznych.
Jakże ważnym zagadnieniem obejmującym wszystkie
wspomniane obszary jest diagnostyka funkcjonalna. Integralną częścią dzisiejszej rehabilitacji jest adaptowana
aktywność fizyczna (APA) obejmująca sport niepełnosprawnych, rekreację terapeutyczną (RT), turystykę osób
z niepełnosprawnością czy wychowanie fizyczne adaptowane (APE). Kompleksowość rehabilitacji to także terapia zajęciowa (TZ). Wszystkie te obszary mają istotne
znaczenie dla codziennego funkcjonowania osoby ze
specjalnymi potrzebami w sferze społecznej i zawodowej, tj. na etapie kontynuacji rehabilitacji, wspierając w
ten sposób etap rehabilitacji podstawowej (klinicznej).
Historia rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie to historia polskiej rehabilitacji. W 1954 r. w Akademii zapoczątkowano kształcenie
pierwszych specjalistów gimnastyki leczniczej, później

rehabilitacji ruchowej w formie specjalizacji, a następnie
kierunku w strukturach Wydziału Wychowania Fizycznego. Logiczną konsekwencją dynamicznie rozwijającego się zapotrzebowania na specjalistów rehabilitacji ruchowej było utworzenie nowego Wydziału (1984 r.), na
którym kształci się specjalistów rehabilitacji ruchowej,
a od 2001 r. fizjoterapii.
Pierwszym Dziekanem nowo utworzonego Wydziału Rehabilitacji został prof. dr hab. n. med. Andrzej
Seyfried, wybitny naukowiec, wspaniały nauczyciel,
przyjaciel młodzieży. Odejście Profesora (2009 r.) wyzwoliło wśród pracowników i absolwentów Wydziału
naturalną potrzebę kontynuowania Jego idei organizując cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe
pod wspólnym tytułem „Myśl Rehabilitacyjna Prof.
Andrzeja Seyfrieda”. W tym roku organizowana jest
już IV Edycja, którą łączymy z obchodami 30-lecia powstania Wydziału, a która będzie okazją upamiętnienia
Profesora uroczystym otwarciem sali wykładowej Jego
imienia. Obchodom towarzyszyć będą także Spotkanie
Absolwentów Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa
oraz tradycyjny Bal Wydziału Rehabilitacji, a także wystawa „Świat Rehabilitacji”.
Życzę wszystkim uczestnikom Konferencji, pracownikom naukowym i praktykom, fizjoterapeutom, lekarzom, rehabilitantom, a także terapeutom zajęciowym,
specjalistom adaptowanej aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych, psychoterapeutom oraz innym
specjalistom ochrony i promocji zdrowia wielu niezapomnianych wrażeń, twórczych dyskusji nad współczesnymi problemami i ideą rehabilitacji Profesora
Andrzeja Seyfrieda.
Jest to także szczególna okazja aby podsumować
60 lat kształcenia specjalistów rehabilitacji w Akademii.
Dlatego w imieniu całej społeczności naszego Wydziału szczególnie gorąco witam wszystkich absolwentów
którym bliskie są więzi z Uczelnią i Wydziałem na uroczystości obchodów 30-lecia powstania Wydziału oraz
60-lecia uruchomienia pierwszej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej. Nasze spotkanie będzie miało szczególny charakter, ponieważ wpisuje się również
w obchody 85-lecia AWF Warszawa.
Będzie nam miło gościć uczestników Konferencji
oraz absolwentów Wydziału Rehabilitacji, kierunku
i specjalizacji w odnowionym budynku Wydziału.
Mamy nadzieję, że spotkanie wielopokoleniowe będzie
sprzyjało refleksji i wspomnieniom, a także ocenie roli
jaką pełni nasza Uczelnia w kształceniu wysokiej klasy
specjalistów rehabilitacji/fizjoterapii.
Dziekan
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