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Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski„ to czasopismo branżowe, ukazujące się w cyklu
dwumiesięcznym.
Zamieszczone tu artykuły mają charakter popularno-naukowy i przedstawiają aktualną wiedzę na
temat technologii i metodyki badań laboratoryjnych, organizacji i komputeryzacji laboratoriów oraz
omawiają wybrane zagadnienia diagnostyczne.
Czasopismo podejmuje różnorodną problematykę zawartą w stałych działach: Rozmowa z ..., ...
w laboratorium, Ochrona Środowiska, Laboratorium Przemysłowe i Laboratorium Medyczne.
Prezentowane są tu urządzenia niezbędne w pracy laboratoryjnej, najnowsze rozwiązania techniczne
oraz możliwości diagnostyki laboratoryjnej w medycynie i różnych gałęziach gospodarki.
W piśmie umiejętnie połączono podaną w przystępnej formie informację naukową i marketingową,
kierując je do szerokiego grona pracowników laboratoriów o różnych profilach. Przedstawione
prezentacje i nowoczesne rozwiązania wielu problemów pomagają laborantom w podjęciu
odpowiedniej decyzji o zakupie danego produktu, dzięki czemu pismo stanowi cenne narzędzie ich
pracy.

Czasopismo trafia do właścicieli prywatnych laboratoriów medycznych, kierowników szpitalnych
laboratoriów centralnych, kierowników laboratoriów przemysłowych - zwłaszcza w branży
chemicznej i spożywczej, menedżerów i kierowników laboratoriów przy stacjach
sanitarno-epidemiologicznych, oczyszczalniach ścieków i zakładach emitujących zanieczyszczenia
oraz zarządzających wysypiskami odpadów i firm zajmujących się utylizacją.
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