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Аспекти діагностики

Відтепер у переліку послуг CSD понад 
1300 видів досліджень різної складності –  
від загального аналізу крові до визначення 
гістологічного типу злоякісної пухлини 
та її молекулярного профілювання. 
Медична лабораторія CSD має патолого- 
анатомічне відділення, лабораторію цито-
морфології, відділення клінічної патології, 
відділ онкогематології, лабораторію мікро-
біології та молекулярно-генетичний центр. 
Щоб об’єднати всі підрозділи в одному 
місці, цього року у Києві було побудовано 
Головний лабораторний офіс CSD на вулиці 
Жмеринській, 22-Б.

Серед іншого тут проводять:
 • патоморфологічні дослідження;
 • молекулярно-цитогенетичні дослі-

дження (FISH);
 • генетичні дослідження;
 • визначення гістосумісності, HLA-

типування;
 • дослідження рівня гормонів;
 • пренатальну діагностику;
 • діагностику TORCH-інфекцій;
 • бактеріологічні дослідження;
 • алергологічні дослідження;
 • біохімічні дослідження;
 • загальноклінічні аналізи;
 • моніторинг ліків.

Залишаючись надійним партнером для 
більш ніж 1200 державних і приватних 
клінік по всій країні, Медична лаборато-
рія CSD наразі розширює мережу лабо-
раторних офісів, щоб зробити якісні 
та точні аналізи доступними для кожного 
українця.

Головним інструментом для досягнення 
цієї мети стала франчайзингова програма.

Франчайзі, які готові інвестувати кошти 
в розвиток лабораторної діагностики й до-
тримуватися стандартів якості CSD, отри-
мують повну підтримку не лише на етапі 
підготовки до відкриття, а й під час роботи. 
Самі дослідження проводяться на базі 
Головного лабораторного офісу CSD.

Запуск франшизи стартував у липні, 
і за цей час вже підписані договори 
з 11 франчайзі, які готують до відкриття 
27 лабораторних офісів у Києві, Ірпені, 
Бучі, Мелі то полі, Маріуполі, Львові та За-
по ріжжі. Перший франчайзинговий ла-
бораторний офіс розпочав працювати 
в Ірпені ще в листопаді.

Генеральний директор Медичної лабора-
торії CSD Олександр Дудін в інтерв’ю роз-
повів, що запуск франшизи має на меті 
не лише розширення мережі.

– Після запуску клініко-діагностичного 
напряму досліджень ми стали абсолютно 
унікальною для України лабораторією пов-
ного циклу. Сьогодні в CSD працюють най-
кращі фахівці, які забезпечують виконання 
всіх видів досліджень на найсучаснішому 
високотехнологічному обладнанні. Напри-
клад, тільки в CSD клієнти можуть отримати 
доступ до широкого спектра молекулярних 
досліджень із визначення генетичних аль-
терацій у пухлинах чи оцінки чутливості 
або резистентності до терапії, що є осно-
вою персоналізованої медицини. Лабора-
торія є визнаним лідером у проведенні 
цитологічного скринінгу раку шийки матки, 
діагностиці раку грудної залози та визна-
ченні його молекулярних підтипів. Крім 
того, наші лікарі надають консультації 
у сфері патоморфологічної діагностики 
за вузькоспеціалізованими напрямами. 
Це величезний науковий потенціал, який 
ми прагнемо розвивати й примножувати. 
І саме франшиза у цьому допоможе. Тож 
інвестуючи кошти у відкриття лаборатор-
ного офісу CSD, кожен франчайзі робить 
свій внесок у розвиток сучасної лабора-
торної діагностики в Україні.

Також цьогоріч було відкрито новий 
Лабораторний офіс на Оболоні (просп. 
Героїв Сталінграда, 24), оновлено Лабо ра-
тор ний офіс CSD на вулиці Василь ків-
ській, 45 та в аеропорту «Бориспіль». 
Останній заслуговує особливої уваги, адже 
його працівники проводять лише ПЛР-
тест на COVID-19 та видають результати 
вже за 6 годин після взяття біо логічного 
матеріалу.

В умовах пандемії найважливішим у ро-
боті кожного медичного закладу, зокрема 
і лабораторії CSD, залишається соціальна 
відповідальність. Тому якісне проведення 
ПЛР-тестів на коронавірус і точність їх 
результатів мають особливе значення, 
адже саме вони визначають те, що людина 
може переносити інфекцію. У CSD дослі-
дження проводять на тест-системах від 
італійської компанії Diatech Pharma-
cogenetics і південнокорейської компанії 
Seegene. Вони дозволяють максимально 
точно визначити наявність РНК корона-
вірусу в організмі людини в найкоротший 
термін. Щоб якнайшвидше наді слати ре-
зультат клієнту, молекулярний відділ лабо-
раторії працює цілодобово. Також для 
зручності клієнтів Медична лабораторія 
CSD запровадила послугу «мобільна мед-
сестра». Здати ПЛР-тест на коронавірус 
можна в себе вдома, обмежуючи таким 

чином соціальні контакти й уникаючи 
можливості захворіти на коронавірус чи 
інфікувати оточуючих. «Мобільна медсе-
стра» працює у 23 найбільших містах 
України.

Головними принципами роботи Медичної 
лабораторії CSD залишаються професіона-
лізм, інноваційність і безпека. Вони забезпе-
чуються роботою потужної команди фахів-
ців, автоматизацією робочих процесів 
і дотри манням контролю якості. Все це ви-
магає відповідального ставлення до орга-
нізації виробничих процесів, постійного 

оновлення лабораторного обладнання 
та розширення штату співробітників.

Сьогодні під девізом «Точність заради 
життя» працює вже понад 500 співробіт-
ників. І головна мета СSD на майбутній 
рік –  примножувати команду однодумців, 
які готові удосконалювати сучасну лабо-
раторну діагностику заради розвитку 
персо налізованої медицини в Україні.

Вже 10 років лідером патоморфологічної діагностики в Україні залишається сучасна експертна лабораторія 
персоналізованої медицини CSD. У 2020 р. лабораторія почала проводити загальноклінічні аналізи й стала унікальним 
для України лабораторним комплексом, робота якого дозволяє всебічно оцінити стан здоров’я кожного пацієнта.

ЗУ

Медична лабораторія CSD:  
10 років лідерства в патоморфології 

та сучасні перспективи розвитку

О.Є. Дудін 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Аспекти ДіАгНОстики

17

www.health-ua.com

www.csdlab.ua

м. Київ, вул. Жмеринська, 22-Б
0 800 33 00 75 

(безкоштовно з усіх номерів України)

CSD – Експертна лабораторія 
персоналізованої медицини 

Повний спектр досліджень 
в патоморфології

Сучасна лабораторна 
діагностика

Провідний молекулярно-
генетичний центр

Ліцензія МОЗ України серії АВ №526963, виданої 28.04.2010, рішення № 4, строк дії з 25.02.2010 – безстроково. 
Сертифікат визнання вимірювальних можливостей від 04.03.2019 № ПТ–123/19 чинний до 03.03.2021 р.


