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ZMARŁA dr n. med. GRAŻYNA FIUTAK-RZEPECKA (1945-2020)

    Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr n. med. Grażyny Fiutak-Rzepeckiej.

    Grażyna Fiutak-Rzepecka była lekarzem mocno zaangażowanym nie tylko w walkę z chorobami i
cierpieniem chorych, ale również w działalność społeczną i edukacyjną. Już podczas studiów aktywnie
działała w studenckim Kole Naukowym, uczestniczyła w obozach społeczno-naukowych, organizowanych
przez  uczelnię.  Kolejne  stopnie  specjalizacji  zdobywała  w  sosnowieckich  szpitalach,  była  również
nauczycielem akademickim w Instytucie Farmakologii i Analityki Medycznej Śląskiej Akademii Medycznej.
W roku 1984 została ordynatorem oddziału wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św.
Barbary  w  Sosnowcu,  a  rok  później  obroniła  pracę  doktorską  przygotowaną  pod  kierunkiem  prof.
Franciszka Kokota. Za sprawą dr Grażyny Fiutak-Rzepeckiej oddział ten był wielokrotnie modernizowany,
a jego działalność znacznie rozszerzana o leczenie specjalistyczne chorych na cukrzycę.

    Organizowała  działalność  szkoleniową  na  zebraniach  naukowych  i  zjazdach  towarzystw
specjalistycznych. Dzięki jej zaangażowaniu i wielkiej pasji doszło do stworzenia jednej z pierwszych w
Polsce  „Szkoły  dla  chorych na cukrzycę”.  Przez  wiele  lat  i  z  wielkim oddaniem organizowała  akcje
edukacyjne  dla  osób  zagrożonych  i  żyjących  z  cukrzycą,  a  problemy  związane  z  epidemiologią,
wykrywaniem i leczeniem cukrzycy przedstawiała wielokrotnie w wielu środowiskach, co niewątpliwie
wpłynęło na popularyzację problemów związanych z tą chorobą.

    Przez ostatnie lata działalność ta była szczególnie widoczna w Siewierzu, bowiem w swym rodzinnym
mieście dr Grażyna Fiutak-Rzepecka przyjmowała licznych pacjentów i udzielała porad chorym. Podczas
swej  aktywności  zawodowej  pełniła  szereg  funkcji  społecznych  w  towarzystwach  naukowych  i
medycznych,  a  za  swoją  postawę,  osiągnięcia  zawodowe  i  liczne  inicjatywy  prozdrowotne  została
uhonorowana medalami i odznaczeniami, w tym Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz najwyższym
odznaczeniem Polskiego  Towarzystwa  Lekarskiego  Gloria  Medicinae,  nadawanym lekarzom z  całego
świata. W 2015 roku została uhonorowana nagrodą MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS
SEVIORIS nadawną przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

    Śp. Grażyna Fiutak-Rzepecka zmarła 30 kwietnia 2020 r. w Sosnowcu przeżywszy 75 lat.
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