PROF. DR MED. DOV ALEKSANDROWICZ
23 września 1925 — 6 lutego 2018
6 lutego 2018 roku zmarł w Tel Awiwie urodzony
przed 93 laty w Krakowie Dov (Ryszard) Aleksandrowicz, wybitny psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży
oraz psychoanalityk, Członek Honorowy Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego.
Przez wiele lat po ukończeniu szkolenia podyplomowego w renomowanym ośrodku kształcenia
w psychoanalizie w Instytucie Menningera w Topeka,
aż do przejścia na emeryturę, wprowadzał nowoczesne
metody opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży w Izraelu. Pełniąc obowiązki kierownika Katedry
Psychiatrii i Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie
Ben Guriona w Beer Szewie, kierując programami
szkoleniowymi, zwłaszcza w terapii psychoanalitycznej,
zasiadając w komisjach egzaminacyjnych uznających
kwalifikacje specjalistów w psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, zajmował się
kształceniem studentów medycyny i lekarzy w psychiatrii. W ostatnich latach aktywnie
uczestniczył w rozwoju nowej gałęzi badań wykorzystującej osiągnięcia neuronauk i psychoanalizy — neuropsychoanalizy.
Profesor Aleksandrowicz wywodzi się z Krakowa i jego powiązania zawodowe z psychiatrią polską są najsilniejsze właśnie w tym mieście/w naszym mieście. Uczestniczył
aktywnie w stworzeniu programu szkolenia studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM
w psychoanalizie (przedmiot fakultatywny), nade wszystko jednak brał czynny udział
w podyplomowym szkoleniu w psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne. Wspierał radą i pracą powstanie i wydawanie anglojęzycznego kwartalnika
towarzystwa Archives of Psychiatry and Psychotherapy. Za najcenniejszy jego wkład należy
uznać regularne superwizje psychoterapeutów w trakcie szkolenia, a także psychoterapeutów już certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowujących
się do uzyskania kwalifikacji superwizora psychoterapii.
Profesor Aleksandrowicz przyczynił się walnie do powstania w 2001 roku Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Jego wiedza i doświadczenie zawodowe znacząco wpłynęły na formy pracy i osiągnięcia PITZP. Towarzystwo zorganizowało kilkanaście
sympozjów i konferencji naukowych w Polsce i w Izraelu. Uczestniczyli w nich polscy
i izraelscy — a także niemieccy — profesjonaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym.
Wyniki swoich prac opublikował w kilkudziesięciu artykułach naukowych oraz
w książkach. Ostatnia z nich Countertransference in perspective, zredagowana wspólnie
z córką, Anną O. Aleksandrowicz, ukazała się w ubiegłym roku w wydawnictwie Sussex
Academic Press w Chicago.
Będzie nam Go brakować.
Jacek Bomba

