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У навчальному посібнику висвітлено теоретичні 

питання з гематологічні« досліджень, представлено 

великий обсяг практичних навиків з урахуванням 

сучасних досягнень медичної науки, автоматизації 

гематологічних досліджень (механічні та 

автоматичні методи аналізу клітин крові, види 

гематологічних аналізаторів), що дозволяє 

підвищити продуктивність праці в лабораторії і 

точність результатів, отримати додаткові дані, які 

дають нову діагностичну інформацію.  

Посібник дуже вдало ілюстровано 

малюнками, схемами, таблицями, використаними з 

фахової літератури та гематологічних атласів, 

вміщено тести для самоконтролю та ситуаційні 

задачі за темою. Його мета - надати теоретичні та 

практичні знання з розділу: «Гематологічні 

дослідження», що необхідні для розуміння значення 

лабораторних досліджень і оволодіння навичками їх 

виконання. 

Рекомендовано студентам спеціальності 

«Технології медичної діагностики га лікування» (ступінь - «бакалавр»), магістрам, 

фахівцям з лабораторної діагностики, для підготовки студентів Н-ІУ рівнів акредитації з 

клінічних лабораторних досліджень, може бути корисним лікарям-інтернам різних 

спеціальностей га студентам медичних та фармацевтичних вищих медичних навчальних 

закладів. 
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