Wspomnienie pośmiertne o dr Annie Marii Świąder-Nogali
W dniu 28 marca 2021 roku odeszła od nas dr Anna Maria Świąder-Nogala, lekarz
medycyny, specjalista II stopnia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, specjalista I stopnia w
zakresie medycyny społecznej, długoletni Kierownik Laboratorium w Woj. Szpitalu
Zespolonym w Kaliszu, wcześniej Kierownik Laboratorium w Przychodni Miejskiej w
Kaliszu, długoletni vice-Prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Dr Anna urodziła się 12 września 1935 roku w Nowym Mieście w Powiecie Rawa
Mazowiecka w rodzinie Marcina Świądera i Stefanii Świąder z domu Janickiej. Lata
dziecięce i okupacji spędziła w rodzinnym mieście. W czasie okupacji rozpoczęła naukę na
kompletach tajnego nauczania i po wyzwoleniu kontynuowała naukę w szkole podstawowej,
a po jej ukończeniu kształciła się w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w
Nowym Mieście. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1952 roku. Następnie przez rok
pracowała jako nauczycielka w miejscowości Czempisz w powiecie kaliskim. W 1953 roku
po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczęła studia medyczne na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Lublinie. Dyplom Lekarza uzyskała w październiku 1959 roku. Jako
miejsce swojej pracy zawodowej wybrała nasze miasto. Straż podyplomowy odbyła w
Miejskim Szpitalu w Kaliszu. Później krótko pracowała jako lekarz ogólny w Przychodni
Obwodowej w Kaliszu, a następnie od kwietnia 1961 roku rozpoczęła pracę w Laboratorium
Analitycznym Szpitala Miejskiego w Kaliszu, gdyż na swoją specjalizację zawodową wybrała
diagnostykę laboratoryjną. Już po roku uzyskała tytuł specjalisty I stopnia w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej. Tytuł specjalisty II stopnia w tej dziedzinie

uzyskała w

październiku 1968 roku. Ponieważ cieszyła się dużym zaufaniem przełożonych oraz
powszechnie była wysoko ceniona za swoją wiedzę fachową, już w 1964 roku , a więc na 4
lata przez uzyskaniem tytułu specjalisty w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, powierzono
jej stanowisko Kierownika Laboratorium Analitycznego w Miejskiej Przychodni w Kaliszu.
Na tym stanowisku pracowała tylko przez rok, gdyż w kwietniu 1965 roku powróciła do
pracy w laboratorium szpitalnym i objęła stanowisko Kierownika Laboratorium w Szpitalu
Miejskim. Było to wyrazem wysokiego uznania Dyrekcji szpitala dla jej wiedzy fachowej i
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umiejętności organizacyjnych. Gdy zaczynała prace na stanowisku kierowniczym, był jeden
Szpital Miejski w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej i tylko jedno laboratorium szpitalne. W
latach 90-tych otwarto nowy szpital przy ulicy Poznańskiej. Większość oddziałów przeniosła
się wówczas do nowego szpitala. Przeniosło się tam również główne laboratorium szpitalne i
od kwietnia 1988 roku tym głównym laboratorium kierowała dr Anna.

Stanowisko

kierownicza piastowała do momentu przejścia na emeryturę tj. do marca 2002 roku, a wiec
nieprzerwanie przez 57 lat. Przez wszystkie lata swojej pracy zawodowej cieszyła się wielkim
uznaniem i autorytetem. Współpracownicy cenili ją za wielką wiedzę fachową i jednocześnie
darzyli ją ogromną sympatią, gdyż była osobą koleżeńską i życzliwą. Przełożeni podkreślali
jej obowiązkowość, zdyscyplinowanie, zdolności organizacyjne i ofiarność w pracy .
Po przejściu na emeryturę nie zakończyła pracy zawodowej. Nadal służyła swoją wiedzą i
doświadczeniem, pracując na stanowisku starszego asystenta w Pracowni Hematologicznej.
W tej pracowni wybitnie ważnym zadaniem była ocena barwionych preparatów krwi i szpiku.
Pani doktor Anna była uznawana za najbardziej kompetentną osobę w tym zakresie w
Południowej Wielkopolsce. Od jej oceny rozmazu krwi i szpiku zależało postawienie
rozpoznania

białaczki, co wielokrotnie przekładało się na uratowanie życia pacjentów.

Działalność zawodową zakończyła w kwietniu 2006 roku.
Dr Anna była szczęśliwą małżonką. Jej wybrankiem był mgr inżynier Henryk Nogala. Nie
mieli dzieci.
Dr Anna od 1960 roku należała do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Była aktywną
działaczką tego Towarzystwa. W 1990 roku powierzono jej funkcję skarbnika. Cztery lata
później, w 1994 roku, została wybrana wiceprezesem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i
te zaszczytną funkcję pełniła przez ponad 20 lat, do 2015 roku.
Była także członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz członkiem
Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.
Za swoją pracę zawodową, została wyróżniona Odznaką ,,Za wzorową prace w Służbie
Zdrowia” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (1989 rok) , a także wieloma Dyplomami Uznania.
Droga dr Anno, żegnam Ciebie w imieniu Zarządu i członków Kaliskiego
Towarzystwa Lekarskiego, w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a
przede wszystkim w imieniu lekarzy, którzy dzięki twojej pracy mogli prawidłowo
diagnozować

i

następnie

właściwie

leczyć

swoich

pacjentów.

Udział

diagnosty

laboratoryjnego w postawieniu rozpoznania pozostaje anonimowy, ale lekarze naszego miasta
są Ci wdzięczni, gdyż wiedzą, że dzięki Twojej wiedzy fachowej i dzięki Twojemu
zaangażowaniu, wielokrotnie udało się postawić prawidłową diagnozę i niejednokrotnie
uratować życie ludzkie.
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Droga dr Anno, wierzymy, że za ten wieloletni trud zawodowy służący ratowaniu zdrowia i
życia mieszkańcom naszego miasta i Południowej Wielkopolski i za całe dobro jakie od
Ciebie otrzymał Twój mąż i 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 12
kwietnia 2021 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu przy ulicy Asnyka.
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