PRO MEMORIAM

PROF. DR HAB. JERZY JASIŃSKI

(1930 - 1998)

Zmady niedawno Profesor Jerzy Jasiński, wybitny prawnik i kryminolog, zapisał
się także na trwale w historii polskiej psychiatrii. Już od początku lat 70-tych włą
czył sie w prace Zespołu przygotowującego projekt ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Profesor Jasiński aktywnie uczestniczył w poszukiwaniu sposobów wprowadzenia do polskiego prawa ustawy mającej na celu ochronę praw osób chorych
psychicznie. Powstawały kolejne wersje ustawy, ponawiane były kolejne próby jej
uchwalenia, jednak dopiero zmiany polityczne w Polsce pozwoliły na jej uchwalenie przez Sejm w 1994 roku, a wiele jej zapisów to osobisty wkład Profesora Jasióskiego.
W latach 70-tych powstała kolejna inicjatywa mająca na celu zmniejszenie zagrożeó
dla zdrowia związanych z nadużywaniem alkoholu. Jednym z członków powołane
go przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ZespoilI Ekspertów został Profesor
Jasióski. Profesor aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu kolejnych raportów
opisujących szkody zdrowotne i społeczne wynikające z nadużywania alkoholu
i braku właściwej polityki rządu w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych
oraz przygotowaniu projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała
niu alkoholizmowi. Profesor Jasiński osobiście prowadził szereg badaó nad problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu, w tym część w ramach Centralnego
Programu Badawczego. W ostatnich latach był inicjatorem ożywienia współpracy
między badaczami zajmującymi się problematyką alkoholową. Włączył się bardzo
aktywnie w prace powołanej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Rady
ds. Badali nad Problemami Alkoholowymi której przewodniczył przez pierwszą
3-letniąkadencję. Od lat współpracował z redakcją kwartalnika "Alkoholizm i Narkomania" będąc członkiem Rady Programowej i zamieszczając w nim swoje arlyku-

redakcjom czasopism zajmujących się problematyką uzależnieIi odstandardów etycznych publikacji.
Nieocenione są zasługi Profesora JasiIiskiego dla ksztaltu współczesnej promocji
zdrowia psychicznego i opieki nad osobami chorymi psychicznie, dla jakości polityki pm\stwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, dla rozwoju badm\
odnoszących się do problemów zdrowia psychicznego.
W osobie Profesora JasiI\skiego straciliśmy wybitnego uczonego, oddanego obroI\cę praw osób chorych psychicznie, współtwórcę polityki zdrowotnej w dziedzinie
uzależnieI\, szlachetnego człowieka i bliskiego kolegę.
W imieniu Rady Programowej ds. Problemów Alkoholowych,
Rady Programowej "Alkoholizmu i Narkomanii",
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ly.
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