


Voice Analysis for Medical Professionals



VAMP to system, który w oparciu o analizę głosu 

umożliwi prediagnozę wielu chorób cywilizacyjnych, 

takich jak cukrzyca, miażdżyca czy depresja.



...a to wszystko na 
podstawie głosu pacjenta



Mowa jako źródło informacji

Mowa jest głównym sposobem porozumiewania się. 
Jednak dostarcza także informacje o stanie mówcy: 

emocje, stan zdrowia, cechy fizyczne i 
psychospołeczne.

Metody analizy mowy i głosu są obiecującymi 
narzędziami do diagnozowania niektórych schorzeń.

Na początku było słowo...



Dolegliwości wpływają na mowę

Organy biorące udział w procesie generowania 
mowy są bardzo wrażliwe zarówno na 

dolegliwości somatyczne jak i psychiczne. 

Zdrowie mówcy znacząco wpływa na sposób 
mówienia, emisję głosu, składnię, semantykę i 

określone nawyki.



Wyposażenie techniczne

Powszechna dostępność smartfonów, zaawansowana komputerowa 
analiza głosu, algorytmy uczenia maszynowego.



Publikacje

Istnieje duża liczba publikacji na temat diagnozowania określonych 
zaburzeń za pomocą analizy mowy. Uwzględnia się zaburzenia: 

metaboliczne, oddechowe, sercowo-naczyniowe, hormonalne i układu 
nerwowego. 



Cechy mowy trenują klasyfikatory

Znając cechy mowy charakteryzujące zarówno 
osoby zdrowe, jak i osoby dotknięte chorobą, 
można stworzyć klasyfikator, który odróżnia 

jedną grupę nagrań od drugiej.

Zestawy treningowe i zestawy testowe zawierają 
odpowiednio 75% i 25% próbek.



Ograniczenia zastosowań
Analiza mowy może być wykorzystana do 

wstępnej diagnozy.

 

Wyniki takich testów należy traktować 
jako pre-diagnozę (testy przesiewowe), 
które powinny wskazywać czy potrzebne 
są dalsze klasyczne badania medyczne.



Główne zalety

Analiza mowy umożliwia:

- wcześniejsza diagnoza

- wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów

- niższe koszty leczenia

- dłuższa aktywność zawodowa

- wcześniejsze leczenie



Dodatkowe korzyści

Badanie cech mowy nie wymaga znacznych inwestycji i można je 
prowadzić na masową skalę. 

Analiza mowy jest prostym, precyzyjnym, nieinwazyjnym i łatwym do 
przeprowadzenia testem zaburzeń, które wpływają na mowę, nawet jeśli 

ich wpływ jest niewielki.



VAMP może działać jako 

niezależne narzędzie do 

monitorowania stanu zdrowia, na 

przykład jako aplikacja mobilna lub 

jako część już istniejących 

rozwiązań medycznych.



Nasz system można wdrożyć w:

- szpitalach i klinikach

- firmach ubezpieczeniowych

- placówkach opieki medycznej

- profesjonalnym sprzęcie medycznym



Kogo szukamy?

Inwestorów, klientów i 
partnerów, którzy chcą wziąć 

udział w rozwoju projektu



Skontaktuj się z nami

kontakt@techmo.pl

Telefon:
+48 737 189 747

facebook.com/TechmoVoice


