Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc.

Je významnou postavou odboru hematológie a transfúziológie na
Slovensku. Jej pracovná, pedagogická a vedecká činnosť je
nesmierne široká. Popri svojej celoživotnej práci pri lôžku
pacienta si našla priestor na širokú klinickú, laboratórnu
a liečebnú

výskumnú činnosť. Intenzívne sa venovala hlavne

problematike komplexnej diagnostiky a liečby pacientov s
mnohopočetným myelómom, malígnymi gamapatiami a ich
variantami. Súbor zahŕňal viac ako 1000 chorých s prioritnými
výsledkami a početnými ohlasmi v zahraničí. Taktiež veľmi bohatá
je jej výskumná činnosť v oblasti vrodených a získaných porúch
erytrocytov s účasťou v medzinárodných výskumných projektoch.
Po skončení vysokoškolského štúdia začala pracovať v nemocnici v Banskej Bystrici. V rokoch 1964 –
1968 pôsobila ako špecialista internista - hematológ v Berlíne. Po návrate na Slovensko zastávala
funkciu ordinára Kliniky hematológie a transfúziológie FN - LFUK v Bratislave. Od r. 1970 až doposiaľ
pracuje na SZU, najprv ako asistentka, od r.1989 do 2003 ako prednostka Kliniky a vedúca Katedry
hematológie a transfúziológie a od r.2003 ako konzultant a pedagogicko - vedecký pracovník.

Vlastné skúsenosti a sústavné štúdium sa stali zdrojom početných publikácií a prednášok na domácich kongresoch aj v zahraničí. Ich
výpočet je skutočne úctyhodný:
4 zahraničné monografie (v dvoch ako prvý autor)
15 domácich monografií kde v šiestich je ako prvý autor
vyše 450 publikácií v domácich časopisoch
253 publikácií v zahraničných časopisoch
stovky prednášok
viac ako 696 citácií u našich a 326 u zahraničných autorov

Okrem tejto rozsiahlej medicínskej, vedeckej a pedagogickej činnosti bola Prof. Sakalová vyše 20
rokov vedeckou sekretárkou Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti, členkou
a sekretárkou Federálneho výboru Českej hematologickej spoločnosti a členkou v piatich ďalších
medzinárodných odborných spoločnostiach.

Jej práca bola ocenená na rozličných fórach. Dostala pamätné ceny a medaily SLS, dostala
rezortné vyznamenanie Ministerstva zdravotníctva SR, pamätné medaile SZU a bola navrhnutá
na Medzinárodnú cenu J.A.Komenského. V apríli t.r. získala čestné členstvo Slovenskej Lekárskej
spoločnosti a cenu akad. Niederlanda od Prezídia SLS.

Pani profesorka Sakalová sa v septembri 2010 dožila vzácneho životného jubilea. Naďalej vychováva generácie
mladých hematológov a publikuje v odbornej tlači. Pri všetkých jej aktivitách zostala skromným a láskavým
človekom, hocikedy ochotná pomôcť.

