Doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc.
Narodená 13.08.1926 v Bratislave
1937-1945
1945-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954
1954-1956
1956-1964

vyštudovala I.dievčenské reálne gymnázium v Bratislave
vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
pracovala na Krajskej transfúznej stanici (KTS) v Bratislave
bola poverená vedením Krajskej transfúznej stanice v Nitre
pracovala v Ústave hematológie a krvnej transfúzie v Prahe
atestovala v nadstavbovom odbore Hematológia a transfuziológia
viedla oddelenie transfúznej služby Povereníctva zdravotníctva
viedla oddelenie výroby transfúznych prípravkov Fakultnej transfúznej stanice
v Bratislave (od 1966 Kliniky hematológie a transfuziológie)
1967 obhájila kandidátsku prácu a získala akademicko-vedecký titul CSc.
1982 obhájila habilitačnú prácu a získala docentúru v odbore vnútorné lekárstvo
1965-1991 vyučovala na Subkatedre hematológie a transfuziológie Inštitútu pre ďalšie
vzdelávanie lekárov a farmaceutov (v súčasnosti SZU) ako asistent a docent
od 1982 pracovala ako externý pedagóg na Lekárskej fakulte UK Bratislava
Je zakladateľkou novodobej diagnostiky a liečby vrodených a získaných porúch
hemostázy a trombotických stavov. Ako jedna z prvých v Európe zmapovala všetky rodiny
na Slovensku s vrodenou krvácavosťou a zaviedla novodobé spôsoby ich liečby (pomocou
vlastných preparátov), čo umožnilo bezpečné vykonávanie aj tzv. veľkých chirurgických
výkonov u týchto pacientov.
Na základe vykonanej aktívnej depistáže vybudovala národný register koagulopatií, ktorý
dal základ pre možnosť celoslovenského plánovania spotreby hemokoagulačných faktorov a
sledovania nákladov na účinnú substitučnú liečbu osôb postihnutých krvácavými
chorobami.
Je autorom a spoluautorom viacerých učebníc z odboru hematológie, vnútorného lekárstva
a všeobecného lekárstva a pravidelne publikovala v odborných časopisoch.
Je autorka monografie Poruchy hemostázy a hemokoagulácie (1979), ktorá bola prvou
svojho druhu v ČSSR a ako spoluautorka napísala klinickú časť monografie Trombocyty a
trombocytopatie (1987).
Je držiteľkou viacerých rezortných ocenení, vyznamenaní a medailí od odborných
společností. Získala Cenu SLS, Cenu ministra zdravotníctva, Cenu Slovenskej internistickej
spoločnosti, Guothovu medailu SLS, Medailu J. E. Purkyně od SLS, Jubilejnú medailu SZÚ
pri príležitosti 55.výročia SLS.
Je čestnou členkou Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti.

