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АКЦЕНТИ

• Роля на лабораторията в системата на 
предоставяне на здравни услуги

• Качеството в процеса на тестуване
• Лабораторната грешка- идентифициране, 

управление, минимизиране
• Интердисциплинарен подход към 

диагностичния процес
• Насоки за иновации в лабораторията



Лабораторията като партньор



Доставя информация и услуги за ефективна 
здравна грижа чрез:

• Осигуряване на коректния тест

• Избор на правилния пациент

• В точното време

• Представяне на точния резултат

• Поставяне на правилната диагноза и избор на 
оптимална терапия

• Използване на оптимално ниво на финансов 
ресурс

Роля на лабораторията в процеса на 

предоставяне на здравни услуги



Място на лабораторията в процеса на 

предоставяне на здравни услуги

• 70- 80% от взетите медицински решения се 
основават на лабораторни тестове

• Лабораторната диагностика е по-малко инвазивна

• Икономически по-рентабилна

• Източник на обективна информация

• Директно влияе върху много аспекти на грижата за 
пациента като
– Продължителност на болничен престой и терапия

– Безопасност на пациента

– Клиентска удовлетвореност



Лабораторията- повлиява 
диагностиката, открива патология

• Чрез нови технологии предоставя точна, 
чувствителна и специфична информация, с 
която насочва клинициста в диагностичния 
процес

• Съветва при избор на най-ефективния тест за 
дадено клинично състояние 

• Информира за назначени ненужни 
изследвания и възможни интерференции

• Своевременно докладва критични резултати 
и назначава проследяващи тестове



Лабораторията- променя 
управлението на терапията
• Осигуряване на оптимално дозиране на 

лекарствата
• Проследяване за странични ефекти от 

лекарствена токсичност
• Откриване причината за инфекции
• Определяне на ефективната антибиотична 

терапия
• Мониторинг на онкотерапия
• Мониторинг на парентерално хранене
• Осигурява подкрепа при вземане на решение 

в реално време



КАЧЕСТВОТО в лабораторната 
медицина

• Качеството в лабораторната медицина 
следва да бъде дефинирано като гаранция, 
че всяка стъпка в цялостния процес на 
тестуване е изпълнена коректно, което 
осигурява надеждно взимане на 
диагностично решение и ефективна
грижа за пациента.

Plebani M., Clin. Biochem Rev 2012



ЦЯЛОСТЕН ПРОЦЕС НА ТЕСТУВАНЕ





Прехвърляне на акцента от лабораторията към 
пациента



Незаменим компонент в осигуряване 
безопасност на пациента

• Превенция и ранно откриване на заболяване

• Оценка риска от дадена терапия

• Мониторинг на ефекта от провеждано 
лечение

• Проследяване на хронични състояния

• Изграждане на прогноза

• Подобряване качеството на живот на 
пациента



Лабораторията в 
помощ на клиниката



КАЧЕСТВОТО – КОНЦЕПЦИЯ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ ЦЯЛОСТНАТА ГРИЖА ЗА 
ПАЦИЕНТА



ЛАБОРАТОРНАТА ГРЕШКА



Опорни точки при избор на тест
• Защо се назначава 

тестът
• Какви ще бъдат 

последствията ако не 
се проведе

• Може ли да 
разграничи здраве от 
болест

• Как да се 
интерпретира

• Как ще повлияе върху 
плана за лечение и 
изхода от болестта



Причини за грешки в преданалитичната 
фаза

• Биологични
✓ Възраст
✓ Пол
✓ Раса

• Време на 
изследване/навици
✓ Диета/Хранителна пауза
✓ Затлъстяване
✓ Тютюнопушене
✓ Прием на алкохол/ кафе
✓ Физическо натоварване
✓ Стрес

• Заболявания
✓ Болести на щит.жлеза
✓ ХБН/ Нефротичен синдром
✓ Обструкция на жлъчни 

пътища

• Лекарствена терапия
✓ Амиодарон – ТХС профил
✓ Диуретици – плеврална 

течност
✓ Пропранолол- липиден 

профил
✓ Контрацептиви
✓ Кортикостероиди –

имунологични маркери



Подготовка на пациента за 
изследване
• Какво означава на гладно?

• Колко дълго без физическа 
активност?

• Прием на лекарства (час, доза, 
пауза? )

• Има ли специфични изисквания за 
за даденото изследване?



Преданалитична 
фаза



Аналитична 
фаза



Достъп на пациента до 
лабораторните резултати
• Възрастово и полово 

съобразени референтни 
граници

• Достъп до предишни 
изследвания

• Заключителен коментар на 
специализирани 
изследвания

• Препоръки за 
допълнителни тестове или 
интервал за проследяване 
на промените

• Обучение на пациентите



Насоки за бъдещи иновации

• Да откриват рано заболяванията- преди 
появата на симптоми

• Да позволяват персонализирана терапия

• Да бъдат лесно изпълними, с малък риск от 
грешка

• Да водят до по-точни и своевременни 
резултати

• Да предсказват полза и евентуални странични 
ефекти от терапия

• Да се развиват point of care тестове и тестове 
за самостоятелна употреба от пациента
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