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się on-line. Nie ma odwrotu od nowoczesnych technik
diagnostycznych i metod profilaktycznych.
Po przetestowaniu zdecydował się Pan na zakup
systemu EVA, który jest mobilnym kolposkopem. Co
w EVIE przykuło Pana szczególną uwagę?
EVA System jest ogromną szansą dla naszej populacji na
skuteczną walkę z rakiem szyjki macicy. Łatwość obsługi, prosty i nie pozostawiający miejsca na niedomówie-

nia sposób opisu, wygodna archiwizacja oraz możliwość
przesyłania wyników badań zmieniają diametralnie
możliwości diagnostyczne i terapeutyczne lekarza. Do
ideału brakuje polskiej wersji programu i możliwości automatycznej konsultacji on-line trudnych przypadków.
Mam nadzieję, że Automated Visual Evaluation zbliży
nas do tego standardu.
Dziękuję za rozmowę.
Monika Mikołajczak

