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Wspomnienie pośmiertne o śp. dr Ewie Saładajczyk

wygłoszone na mszy św. Pogrzebowej
przez Prezesa KTL,

dra n. med. Piotra Sudę.

     W  dniu  22  grudnia  2017  roku  odeszła  od  nas  dr  Ewa  Saładajczyk,  specjalista  chorób
wewnętrznych,  wieloletni  ordynator  II  Oddziału  Chorób  Wewnętrznych  w  Wojewódzkim  Szpitalu
Zespolonym  w  Kaliszu  oraz  współzałożycielka  i  wieloletni  ordynator  Oddziału  Nefrologicznego  w
Kaliszu.
     Dr Ewa urodziła się 24 czerwca 1941 roku w Trzebieniu, w województwie kieleckim.  Jej rodzicami
byli Stanisław Owsianowski, z zawodu technik mechanik i Anna Owsianowska z domu Dutkiewicz. W
1946 roku rodzina Państwa Owsianowskich z 5-letnią Ewą przeniosła się do Szczecina. Tutaj dr Ewa
uczęszczała do szkoły podstawowej i następnie do szkoły średniej. W 1959 roku uzyskała świadectwo
dojrzałości i w tymże samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii
Medycznej. Po sześciu latach studiów, w 1965 roku uzyskała Dyplom Lekarza Rok ukończenia studiów
nie tylko był ważnym etapem w jej życiu zawodowym, ale również, w tymże roku wyszył za mąż, za
doktora  Grzegorza  Saładajczyka,  zmarłego  przed  8-miu  laty,  wieloletniego  ordynatora  Oddziału
Intensywnej  Terapii  w Kaliszu.  Po ukończeniu stażu podyplomowego dr Ewa rozpoczęła  pracę na
Oddziale Chorób Wewnętrznych w szpitalu w Goleniowie, gdzie pracowała przez 9 lat. W czasie pracy
na  tym  oddziale  uzyskała  I  stopień  specjalizacji  w  zakresie  medycyny  wewnętrznej  (1972r.).
Kolejnym miejscem jej pracy był Oddział Wewnętrzny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku,
gdzie  pracowała  i  jednocześnie  doskonaliła  się  zawodowo  uzyskując  w  1977  roku  II  stopień
specjalizacji z chorób wewnętrznych. Dodatkowo doszkalała się w dziedzinie kardiologii. W 1978 roku
powróciła do Szczecina.  Miało to związek z objęciem przez  męża,  doktora Grzegorza stanowiska
zastępcy Kierownika Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc
i  Gruźlicy  w  Szczecinie-Zdunowie.  Dr  Ewa  również  podjęła  pracę  w  tym  szpitalu  obejmując
stanowisko  zastępcy  Ordynatora  Oddziału  Pulmonologicznego.  Swoje  codzienne  obowiązki
wykonywała z dużą sumiennością i zaangażowaniem. Poza pracą na oddziale dodatkowo  udzielała
konsultacji  internistycznych  na  pozostałych  oddziałach  szpitalnych  oraz  pracowała  jako  lekarz
zakładowy  szpitala.  Wspomniany  szpital   współpracował  z  Kliniką  Ortopedii  Pomorskiej  Akademii
Medycznej. Wpływało to na profil chorób z jakimi byli hospitalizowani pacjenci. Dr Ewa wraz z mężem
Grzegorzem, kierując się potrzebą rozwoju zawodowego i poszerzenia zakresu działalności w swoich
specjalnościach zdecydowali w 1980 roku przenieść się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Kaliszu,  który  był  szpitalem  pełnoprofilowym.  Dr  Ewa  podjęła  pracę   najpierw  na  Oddziale
Wewnętrznego I jako starszy asystent, a po 6. miesiącach, po wygraniu konkursu została powołana
na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego II. Te funkcje sprawowała przez 9 lat.  W tym
czasie dała się poznać jako osoba bardzo pracowita i  obowiązkowa. Jako przełożona wykazywała
nadzwyczajną umiejętność organizacji pracy oddziału, który z racji swojego profilu należał do bardzo
trudnych  w  kierowaniu  i  nadzorowaniu.  Choć  była  wymagającą  szefową  podległy  jej  personel  i
współpracownicy  darzyli  ją  bardzo  duża  sympatią  i  życzliwością.  Właściwie  była  lubiana  przez
wszystkich  pracowników oddziału.  Jako  lekarza  cechowała  ją   bardzo  dużą  wiedza  teoretyczna  i
praktyczna, co w połączeniu z życzliwym i pełnym szacunku odnoszeniem się do pacjentów sprawiało,
że była powszechnie bardzo ceniona  i bardzo lubiana przez chorych. Podobnymi opiniami cieszyła się
również u swoich przełożonych. Na pewno w zdobyciu tych pochlebnych ocen niemałą rolę odegrała
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jej nienaganna postawa etyczna i to zarówno w pracy zawodowej jak i w stosunkach międzyludzkich.
 W lipcu  1988  roku  w wyniku  postępowania  konkursowego  została  nominowana  na  stanowisko
Ordynatora Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ. Ale wspomniany oddział rozpoczął działalność
dopiero po 2 latach i do tego czasu dr Ewa nadal kierowała Oddziałem Wewnętrznym II i jednocześnie
była  główną  osobą  zajmująca  się  zorganizowaniem  przyszłego  oddziału.  Z  ogromnym wysiłkiem
kompletowała  potrzebny  sprzęt  i  z  niemniejszym  poświęceniem  werbowała  i  szkoliła  przyszły
personel. Otwarcie oddziału nefrologicznego nastąpiło w lipcu 1990 roku, co umożliwiło prowadzenie
dializ u bardzo dużej liczby pacjentów z południowej Wielkopolski, którzy do tego momentu musieli co
kilka dni jeździć na dializy do ościennych miast wojewódzkich Również podczas pracy na oddziale
nefrologicznym zdobyła sobie powszechną opinię wybitnego fachowca i bardzo dobrego człowieka..
Funkcję ordynatora oddziału pełniła do 2001 roku, to jest do przejścia na emeryturę.
     Poza wspomnianymi dokonaniami w czasie swojej pracy w Kaliszu dr Ewa dała się poznać jako
ceniony i lubiany nauczyciel. W ciągu 14. lat pracy w kaliskim szpitalu pod jej kierownictwem  3
osoby uzyskały tytuł specjalisty II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz 20 osób tytuł  I
stopnia w tej dziedzinie.
     Dr  Ewa  angażowała  się  także  w  pracach  towarzystw  lekarskich.  Należała  Do  Kaliskiego
Towarzystwa  Lekarskiego,  Wielkopolskiego  Polskiego  Oddziału  Towarzystwa  Nefrologicznego  oraz
brała udział w przygotowywaniu opracowań do Europejskiego Stowarzyszenia Dializ.
     W życiu  rodzinnym była  szczęśliwą żoną i  matką.  Jej  mężem był  wspomniany Dr  Grzegorz
Saładajczyk, wybitny kaliski anestezjolog. Z ich związku urodziła się córka Maja.
      Dr  Ewa  Saładajczyk  na  trwale  zapisała  się  w  annałach  kaliskiej  medycyny  jako  wybitna
internistka i wieloletni ordynator oddziału wewnętrznego oraz jako założycielka i wieloletni ordynator
oddziału nefrologicznego. Współpracownicy żegnają swoją wielką nauczycielkę i szefa i jednocześnie
bardzo lubianą i życzliwą koleżankę. Mieszkańcy Kalisza zapamiętają dr Ewę jako bardzo oddanego
lekarza, który przez długie lata niestrudzenie pomagał swoją wiedzą i umiejętnościami mieszkańcom
naszego grodu.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość wiekuista niechaj Ci świeci.

Dr Ewa saładajczyk zmarła  22-12-2017 w wieku 76 lat.
Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Komunalnym Kaliszu przy ulicy Poznańskiej.
W dniu 29-12-2017 roku o godzinie 14.
Prezes KTL – dr n. med. Piotr Suda odczytał powyższe wspomnienie.

Cześć Jej pamięci!
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