ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Діагностика

Медична лабораторія CSD запускає франшизу
для розширення мережі лабораторних офісів
Медична лабораторія CSD – лідер у сфері морфологічної діагностики в Україні, починає розвивати франчайзингову
мережу лабораторних офісів. У переліку послуг CSD більш ніж 1300 видів аналізів і досліджень. Це унікальна
пропозиція для українського ринку, коли всі дослідження – від біохімії крові до гістології онкологічної пухлини – можна
провести в одній лабораторії.
Ринок недержавних лабораторій в Україні постійно зростає, і зараз його оцінюють у 300 мільйонів євро на рік.
У перспективі медична реформа відкриє приватним лабораторним офісам доступ ще до 700 мільйонів тестів щорічно.
Крім того, пандемія нового коронавірусу збільшила попит на лабораторні дослідження. Тому підприємцям, які шукають
перспективний бізнес, варто звернути увагу на франшизу CSD.
О.Є. Дудін

Про особливості медичної франшизи та пе‑
реваги лабораторних офісів CSD розповів
Олександр Дудін – генеральний директор
Медичної лабораторії CSD.
– У цьому році експертній лабораторії
персоналізованої медицини CSD виповнило‑
ся 10 років. І нам є чим пишатися! При ство‑
ренні лабораторії ми почали роботу з най‑
складніших і найважчих досліджень, запро‑
понували ринку швидку та якісну патомор‑
фологічну діагностику, яка була необхідна
українській медичній спільноті, впровадили
безліч аналізів, заради яких українці раніше
їздили за кордон, і лише зараз виходимо
на ринок масових лабораторних аналізів.
Ми зібрали найкращу діагностичну ко‑
манду в Україні, яка складається з 350 фа‑
хівців та включає професорів і докторів
наук. Ці професіонали відкриті до нового
і готові впроваджувати найсучасніші дослі‑
дження. Саме завдяки їх злагодженій робо‑
ті в минулому році ми провели 133 000 пато‑
морфологічних досліджень (це один із най‑
більших показників у Східній Європі)
і більш ніж 130 000 цитологічних дослі‑
джень. Ми щоденно впроваджуємо нові
та рідкісні дослідження, забезпечуючи на‑
дійний рівень діагностики в Україні.

CSD – це медична лабораторія, у якій
працюють 25 патоморфологів. Кожен
з них, крім загальної патології людини,
спеціалізується в окремих вузьких сферах,
таких як гінекологічна патологія, урологіч‑
на, нефропатологія, патологія органів
шлунково-кишкового тракту, гематопато‑
логія тощо. Такий підхід дозволив створи‑
ти команду, яка досконало володіє нави‑
чками морфологічної діагностики всіх
можливих видів патології.
Найбільша наша перевага та головна гор‑
дість – це медична компетенція і науковий
потенціал. На базі Медичної лабораторії
CSD створено науковий відділ. Ми органі‑
зовуємо наукові конференції, статті наших
фахівців публікуються у відомих міжнарод‑
них журналах. Крім того, цьогоріч спеціа‑
лісти CSD взяли участь у конференції
USCAP – це премія «Оскар» серед патомор‑
фологів. Всі штатні лікарі-патоморфологи
регулярно беруть участь у медичних конфе‑
ренціях, стажуваннях, спеціалізованих про‑
грамах практичної роботи в кращих закла‑
дах країн Європи і США і ведуть активну
наукову діяльність.
Наприклад, у той час коли в CSD впро
ваджували ПАП-тест (діагностика перед
ракових змін епітеліальних клітин шийки
матки), 99% всіх мазків в Україні фарбува‑
ли за Романовським, хоча ця методика
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не рекомендована ВООЗ. У CSD першими
в Україні почали фарбувати зразки
за Папаніколау і формувати висновок
за міжнародною класифікацією Bethesda,
завдяки чому можна виявити рак шийки
матки на ранній стадії та надати повну ін‑
формацію лікарю. Також у CSD всі патоло‑
гічні мазки перевіряє лікар-цитопатолог, що
і відрізняє нашу лабораторію від більшості
лабораторій в Україні.
У Медичній лабораторії CSD працюють
над секвенуванням нового покоління (англ.
next generation sequencing, NGS) – це один
із видів молекулярної діагностики, який
дозволяє виявити порушення в генетичному
матеріалі. Цей метод використовують у пре‑
натальній діагностиці й онкології для визна‑
чення чутливості пухлини до терапії.
Не менш цінною пропозицією на ринку
лабораторних досліджень є визначення
спадкової схильності до розвитку онколо‑
гічних захворювань (30 генів). Клієнт може
зробити цей тест вдома самостійно, після
отримання спеціального набору, і передати
матеріали в лабораторію.
Але дуже важливим залишається і від‑
криття в CSD клініко-діагностичної лабо‑
раторії. Це відділи загальноклінічної лабо‑
раторії, лабораторія гематології, онкогема‑
тології, біо- й імунохімії та лабораторія
бактеріологічної діагностики. Завдяки цьо‑
му Медична лабораторія CSD може забезпе‑
чити українцям повний спектр лаборатор‑
ної діагностики – від загального аналізу
крові до складних патоморфологічних до‑
сліджень. Щоб отримати всю необхідну ін‑
формацію, навіть при тяжкому стані здо‑
ров’я, більше не потрібно їздити за кордон
у пошуку фахівців або проходити аналізи
в різних лабораторіях. Усіх необхідних спе‑
ціалістів ми зібрали в CSD.
Однак найголовніше у роботі медичних
лабораторій – бути ближчими до клієнта
і пропонувати послуги там, де йому зручно.
Саме для розширення мережі лабораторних
офісів по всій Україні Медична лабораторія
CSD запустила франшизу.
Пандемія коронавірусу та карантин чер‑
говий раз показали, наскільки важлива ро‑
бота приватних лабораторних офісів. Наша
галузь найменш схильна до кризи, тому
ризики для інвестицій мінімальні. Не менш
важливим є той факт, що це благородний
бізнес, який допомагає людям стежити
за здоров’ям і жити довго. CSD – одна

з перших лабораторій в Україні, яка почи‑
нає відкрито продавати свої франшизи. Ми
пропонуємо повністю дієву систему, коли
будь-який підприємець зможе відкрити ла‑
бораторний офіс, як у місті-мільйоннику,
так і невеликому місті.
Всі інструменти для управління ми нада‑
мо: CRM-систему, IT-рішення, індивідуаль‑
ну логістику, визначення локації, дизайн.
Ми допоможемо підібрати персонал і підго‑
туємо його для роботи в лабораторному офі‑
сі. Також ми відкриваємо школу медсестер,
щоб забезпечити франчайзі кваліфіковани‑
ми фахівцями. Забезпечимо потік клієнтів
і сервісну підтримку клієнтам всієї мережі
за допомогою нашого контакт-центру.
Заробіток франчайзі буде складатися
з плати за взяття матеріалу і дисконту від
кожного тесту.
Паушальний внесок франшизи Медичної
лабораторії CSD становитиме від 50 до
95 тисяч гривень і від 17 тисяч доларів – ін‑
вестиції. За нашими підрахунками, термін
окупності складає від 15 до 20 місяців
(за найпесимістичнішим прогнозом).
Варто зазначити, що за головним лабо‑
раторним офісом CSD (м. Київ, вул Жмерин
ська, 22-Б) залишиться проведення всіх
досліджень та аналізів, маркетинг, логістика
та контроль якості надання послуг. Фран
чайзі будуть забезпечувати взяття матеріалу
і роботу з місцевим ринком, а всі аналізи
проводитимуться в Києві, адже чим більше
матеріалів проходять через одну лаборато‑
рію, тим точніші результати.
Впровадження франчайзингової програ‑
ми Медичної лабораторії CSD розпочалося
у липні 2020 року і має гарний старт: за пер‑
ший місяць від запуску франшизи Медична
лабораторія CSD має вже більше 5 франчай‑
зі та більше 7 локацій, які готуються до ро‑
боти. Кількість заявок стабільно зростає,
тому ми впевнені, що наша франчайзинго‑
ва пропозиція своєчасна й актуальна.
Завдяки співпраці з нашими франчайзі
ми плануємо забезпечити зростання мережі
лабораторних офісів CSD, щоб усі українці
мали доступ до новітніх розробок і якісних
лабораторних досліджень.
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