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ATLAS KOLPOSKOPOWY to katalog przypadków klinicznych opracowany 
przez dra n. med. Grzegorza Głąba, wybranych z prowadzonej przez niego co-
dziennej praktyki lekarskiej. To także wprowadzenie do użytkowania precyzyj-
nego narzędzia diagnostycznego – mobilnego kolposkopu EVA SYSTEM.

Atlas jest odpowiedzią na potrzeby rynku i sugestie lekarzy wykonujących ba-
dania kolposkopowe. Przy tworzeniu tej publikacji wspieraliśmy się naukowym 
doświadczeniem i wieloletnią praktyką dra n. med. Grzegorza Głąba. Przypadki 
kliniczne przedstawione są w bardzo prostej i praktycznej, interaktywnej formie.

Atlas w kolejnych wydaniach będzie uaktualniany o kolejne ciekawe przypad-
ki oraz działy. Publikacja ta podwyższy komfort Państwa pracy, ułatwi szybką 
i precyzyjną diagnostykę, a co za tym idzie, wpłynie na lepszą obsługę Pacjentek.

Atlas przeznaczony jest dla początkujących i zaawansowanych praktyków 
badań kolposkopowych. Oddajemy w Państwa ręce jedyną taką publikację 
na rynku z nadzieją, że sprosta Państwa oczekiwaniom i będzie pomocna 
w codziennej praktyce lekarskiej. 
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(...) Pozycja bardzo potrzebna 
i przydatna w codziennej 
praktyce ginekologicznej.

prof. Robert Jach 



Cena Atlasu – 250 zł brutto 
Zapraszamy do skorzystania z formularza zakupowego na stronie internetowej
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Wtórna strefa regeneracji 
po konizacji pętlą LEEP, na 
przedniej wardze ogniska 
endometriozy w linii cięcia

Przerosła ektopia gruczołowa. 
Blizna po konizacji pętlą LEEP, 
TZ1. Przebieg metaplazji 
powikłany wtórnymi ogniskami 
endometriozy 

Jod dodatni wtórny nabłonek 
płaski. Zmiana onkologicznie 
niepodejrzana. PCR DNA HPV 
ujemne
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Przypadki kliniczne – wybrane przykłady 
W celach edukacyjnych obrazy umieszczone są w ramkach, których barwa identyfikuje etap badania kolposkopowego. 
Obrazy w żółtych ramkach to fotografie przed wykonaniem prób kontrastujących, w błękitnych – po próbie z 3-proc. kwasem 
octowym, a w brązowych obramowaniach – po próbie z płynem Lugola.


