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Co skłoniło Pana do inwestycji w system EVA?
Czy kolposkop w Pana gabinecie jest dodatkowym
narzędziem pracy używanym profilaktycznie czy tylko w dalszej diagnostyce?
Po przeglądnięciu dostępnych ofert na rynku system
EVA najlepiej odpowiadał moim potrzebom. Osobiście używam go na co dzień w ambulatoryjnej praktyce
ginekologicznej. Kolposkop jest dla mnie nieodłącznym elementem badania ginekologicznego.
Obecnie nie trzeba być kolposkopistą, aby oferować
w swoim gabinecie usługę badania kolposkopowego.
Wyniki badania można skonsultować w wąskim bądź
szerszym gronie. Czy korzysta Pan lub będzie korzystać z technologicznej innowacji jaką jest telemedycyna?

Czy słyszał Pan o technologii AVE (ang. Automated Visual Evaluation) ― notabene zastosowanej
w systemie EVA ― zautomatyzowanej ocenie wizualnej wykorzystującej algorytm oparty na uczeniu
maszynowym, który weryfikuje cyfrowy obraz szyjki
macicy pod kątem obecności zmian nowotworowych
lub przednowotworowych?

Tak, uczenie maszynowe to dziedzina, która w medycynie będzie bardzo pomocna w diagnostyce i na
zachodzie ma już szerokie zastosowanie na przykład
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Kolposkopia jest cenną metodą dodatkową w pozyskiwaniu informacji o stanie tarczy szyjki macicy. Czy

