Wspomnienie pośmiertne o dr Ewie Andrzejak-Wójcickiej
W dniu 25 grudnia 2021 roku odeszła od nas lekarz dermatolog, dr Ewa Andrzejak-Wójcicka.
Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym przez prawie 40 lat służyła mieszkańcom
naszego miasta i Ziemi Kaliskiej.
Dr Ewa urodziła się 14 października 1956 roku w Kaliszu, w rodzinie Czesława Andrzejaka,
lekarza dentysty i Teresy Andrzejak, z domu Grzanka, lekarza medycyny, specjalisty
pediatry. Wykształcenie podstawowe i średnie zdobyła w naszym mieście. Uczęszczała do I
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka. Po zdaniu matury i egzaminów wstępnych
rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza
uzyskała 16 listopada 1982 roku. Powróciła do Kalisza. Po odbyciu obowiązkowego stażu
podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, rozpoczęła pracę w tymże
szpitalu na oddziale dermatologicznym, gdyż na swoją specjalizację zawodową wybrała
dermatologię. Z zapałem i oddaniem służyła zdobywaną wiedza i umiejętnościami
praktycznymi pacjentom, którzy byli jej przydzielani podczas odbywania specjalizacji. Po
uzyskaniu I stopnia specjalizacji z dermatologii, już samodzielnie diagnozowała i leczyła
pacjentów na oddziale dermatologicznym oraz w Wojewódzkiej Przychodni SkórnoWenerologicznej, w której również pracowała. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Kaliszu dr Ewa pracowała do końca kwietnia 1991 roku z kilkumiesięczną przerwą na
przełomie lat 1990/91, w czasie której zatrudniona była jako dermatolog w placówkach
Służby Zdrowia w Łodzi. Od 1992 roku, gdy pozwoliły na to przemiany politycznogospodarcze, dr Ewa i jej koleżanka, lekarz dermatolog dr Ewa Zientek-Bukwicz, wspólnie
założyły specjalistyczną poradnię dermatologiczną i przez kolejne lata, aż do kwietnia
bieżącego roku dr Ewa niestrudzenie pracowała w tej poradni. Szybko zdobyła uznanie i
szacunek pacjentów, którzy doceniali nie tylko jej wiedzę fachowa, ale także zaangażowanie
jakie cechowało Ją w codziennej pracy. Dr Ewa nie poprzestawała na wiadomościach i
umiejętnościach zdobytych w czasie specjalizacji. Na bieżąco poszerzała swoją wiedzę
dermatologiczną. Tak jak w innych dziedzinach medycyny, tak i w dermatologii zmieniały i
ciągle zmieniają się priorytety diagnostyczno-lecznicze. W dermatologii, w ciągu ostatnich
kilkunastu lat, dużego znaczenia nabrało diagnozowanie i leczenia czerniaka, który jest
bardzo złośliwym rakiem skóry. W 2007 roku dr Ewa wraz z dr Ewą Zientek-Bukwicz
zaangażowały się w realizacji programu profilaktycznego organizowanego przez Urząd
Miejski w Kaliszu, który za cel przyjął wczesne wykrywanie czerniaka u młodych osób.
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Program objął 10 tysięcy uczniów gimnazjum i szkół pogimazjalnych. Po akcji informacyjnej
i wstępnej ocenie przez lekarzy rodzinnych podejrzane zmiany skórne oceniane były w
poradni dermatologicznej przez dr Ewę i przez dr Ewą Zientek-Bukwicz, a gdy zaistniała taka
potrzeba, pacjent dalej był kierowany na szczegółową diagnostykę i leczenie onkologiczne.
Jak wspomniałem, dr Ewa mimo przejścia na emeryturę w 2016 roku, nieprzerwanie
pracowała zawodowo i dopiero poważna choroba nowotworowa, w kwietniu tego roku,
przerwała jej lekarską służbę. Po kilku miesiącach cierpienia i trudnych zmagań z chorobą,
nowotwór ,,wziął górę”.
Dr Ewa była członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i wielokrotnie uczestniczyła w
zebraniach naszego Towarzystwa.
Dr Ewo, żegnam Cię w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, w imieniu Kaliskiej
Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, ale przede wszystkim w imieniu społeczności
lekarskiej naszego miasta, a w szczególności w imieniu twoich koleżanek, lekarzy
dermatologów. Odeszła od nas lekarka, która przez kilkadziesiąt lat pomagała dorosłym i
dzieciom, diagnozować i leczyć, często trudne i skomplikowane schorzenia dermatologiczne.
Wierzymy, że za całe dobro jaki otrzymali od Ciebie twoi pacjenci oraz twoi bliscy, dobry
Bóg przyjmie Cię do nieba.
Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.
Słowa wygłoszone przez Prezesa KTL dra Piotra Sudę, na mszy św. żałobnej w dniu 31
grudnia 2021 roku w kościele przy Klasztorze oo. Franciszkanów.
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