PRO MEMORIAM

PROFESOR DR HAB. MED. IGNACY WALD członek Komitetu
Redakcyjnego

Urodził się

w Warszawie 21 lutego 1923 roku. W wieku 16 lat
Studia wyższe rozpoczął we Lwowie, na
wydziale fizyczno-matematycznym Uniwersytetu. Przerwało je wcielenie do Armii Czerwonej, potem służba w I Dywizji im. T.
Kościuszki. W roku 1945 powrócił do studiów na wydziale fizycznym
UMCS w Lublinie. Także w Lublinie podjął, a we Wrocławiu, w roku
1950 ukończył studia medyczne.
Specjalizował się w dwu dziedzinach: chorób wewnętrznych i neurologii. Jego życie zawodowe wypełniła ponad przeciętną miarę
działalność wielokierunkowa i wielopłaszczyznowa. Nie ograniczał
się do zagadnień ściśle klinicznych i na zadania medycyny zapatrywał
się szeroko, doceniając wagę społecznych uwarunkowań i konsekwencji zaburzeń zdrowia. Jednym z absorbujących Go działów
z pogranicza medycyny i nauk społecznych były problemy związane
z alkoholem i innymi środkami uzależniającymi. Zgłębiał je przez
kontakty ze światowymi ośrodkami naukowymi w ramach Między
narodowego Programu Badawczego, dotyczącego zdrowia psychicznego, alkoholizmu i leków, oraz Międzynarodowego Studium Doświadczeń w zakresie kontroli nad alkoholem. Od roku 1977 był
ukończył szkołę średnią.
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nego, alkoholizmu i leków, oraz Międzynarodowego Studium Doświadczeń w zakresie kontroli nad alkoholem. Od roku 1977 był
członkiem, a od 1988 - honorowym wiceprezydentem Między
narodowej Rady do spraw Alkoholizmu i Uzależnień Lekowych.
Dziala1ność na tym polu w kraju rozpoczął w roku 1975 jako
Przewodniczący Zespołu Ekspertów Komisji Rady Ministrów do
spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Był motorem prac nad
przygotowaniem kolejnych raportów o problemach polityki w zakresie alkoliolu. Jego kierownictwu podlegaly prace finansowane
z Funduszu Celowego do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Od roku 1981 kierował pracami badawczymi objętymi Programem
Międzyresortowym pt. "Zdrowotne i społeczne problemy związane
z alkoholem i innymi środkami uzależniającymi", a następnie
- Centralnym Programem Badawczo-Rozwojowym pt. "Społeczne
skutki alkoholizmu i narkomanii". Przyciągnął i pobudził do współ
pracy przedstawicieli różnych dyscyplin z wielu ośrodków. Kładł
nacisk nie tylko na aspekty poznawcze badań, ale i na ich efekty,
dające się wykorzystać w postępowaniu zapobiegawczym. Do takich
efektów w ostatnich latach Jego działalności należały m.in. przedstawione do sprawdzenia lub wdrożenia projekty programów profilaktycznych. Przez powołanie czasopisma "Alkoholizm i narkomania" ułatwił publikowanie prac i upowszechnianie ich treści.
Zmarł 17 grudnia 1991 roku w Londynie.
Mówią o Nim szerzej słowa współpracowników i przyjaciół,
wypowiedziane przy ostatnim pożegnaniu w Warszawie na cmentarzu w Wólce Węglowej. Pozostaje obecny we wspomnieniach.
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