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 Характерною  рисою  сучасного  етапу  розвитку  клінічної  медицини  є

постійне  зростання  ролі  лабораторної  діагностики.  Без  дослідних  даних

лабораторних аналізів неможлива не тільки постановка клінічного діагнозу, але і

контроль за ефективністю та безпекою лікарської терапії. 

Лабораторна діагностика захворювань не поступається по інформативності

іншим методам обстеження, таким як УЗД-діагностика, рентгенодіагностика, і таке

інше,  та  ефективно  доповнює  їх  важливими  подробицями  про  стан  здоров’я

пацієнта. 

Достовірність  результату  лабораторного  аналізу  залежить  від  якості

застосованих в лабораторії тестів, реактивів, вимірювальної апаратури, а також від

професіоналізму обслуговуючого персоналу. 

Тому  вирішення  питань  розробки  сучасних  та  якісних  методів  і  засобів

лабораторної діагностики на сьогоднішній день визначає актуальність досліджень

за цим напрямом. 


