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Cenną metodą dodatkową w pozyskiwaniu informacji o stanie tarczy szyjki macicy jest kolposkopia. Czy cytologia w dobie nowoczesnych technologii i metod diagnozowania to już nie za mało?
Kolposkopia jest dodatkowym, lecz nie jedynym i nie ostatecznym narzędziem w profilaktyce

i rozpoznawaniu patologii szyjki macicy. Nigdy nie interesowałem się kolposkopią, choć w naszej klinice
był kolposkop i kolpomikroskop, lecz raczej o walorach muzealnych, na których nikt nie pracował.

Czy kolposkop w Pana gabinecie jest dodatkowym
narzędziem pracy, używanym profilaktycznie przy
badaniach czy tylko w dalszej diagnostyce? Co
w EVIE zwróciło Pana szczególną uwagę?

Ale pomimo tych doświadczeń testował Pan i kupił
najnowsze urządzenie — kolposkop mobilny EVA
System?

Gabinet musi być bogaty w urządzenia nawet na
tzw. wszelki wypadek. EVA System to interesująca
propozycja. Jestem zadowolony z zakupu i zamierzam częściej korzystać z kolposkopu, ponieważ zdecydowanie lepiej, nawet w celu pobrania cytologii,
oglądać szyjkę w powiększeniu, żeby czegoś nie
przeoczyć, a dotyczy też zmian na sromie. Ponadto,
przed wykonaniem np. labiominoroplastyki wskazana jest dokumentacja fotograficzna, którą w systemie EVA łatwiej przechowywać.

Kolposkop EVA kupiłem z dwóch powodów:
pierwszy to konieczność wzbogacenia gabinetu
o nowoczesny sprzęt do diagnostyki, a drugi: żeby
w przypadku wykonywania biopsji szyjki zrobić to
rzetelnie w powiększeniu z miejsc podejrzanych,
a nie, jak do dzisiaj robi się to w wielu szpitalach,
gdzie nadal dzieli się tarczę części pochwowej na
4 sektory i czy trzeba, czy nie trzeba pobiera
z każdego z nich po jednym wycinku.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Mikołajczak

Kolposkop mobilny EVA System.

