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A Voca Vision é uma start-up jovem 
e independente: apoiamos a mel-
hor comunicação possível entre os 
pacientes de língua estrangeira e  
a equipe médica. 

Adquirimos uma vasta experiên-
cia nos últimos anos de migração 
na Europa.  Com este MedGuide, 
queremos agora levar este con-
hecimento mais longe no mundo: 
onde quer que as pessoas estejam 
necessitadas.

Uma melhor compreensão médica promove uma saúde individual 
sustentável. 
 
A missão
Queremos facilitar a vida - na comunicação entre médico e paciente. Não 
importa de onde você vem, que língua você fala, e que tipo de educação em 
saúde você adquiriu.

Nosso MedGuide-Aplicação 
•  suporta uma anamnese clínica detalhada,
•  revela uma vasta gama de possíveis condições de saúde pré-existentes,
•  clarifica os exames físicos necessários,
•  explica os próximos passos de diagnóstico e
•  indica tratamentos de acompanhamento necessárioss

As ilustrações autodesenvolvidas e premiadas apoiam e dotam a compreensão da saúde, mesmo para aqueles  
que têm pouca ou nenhuma alfabetização ou não falam a língua do médico.

Isto poupa tempo na prestação de assistência e simplifica os processos médicos.

Conteúdo abrangente por muitos / integrado em um aplicativo
O MedGuide abrange um amplo espectro de aspectos médicos gerais. O 
MedGuide contém vários milhares de Q & As de acordo com o CID / Clas-
sificação Internacional de Doenças e Problemas de Saúde Relacionados. 

• Os livros anteriores já estão sendo usados extensivamente por 
médicos generalistas. 

• Também oferecemos mais uma edição para mulheres grávidas. 
• Uma publicação adicional apoia o diagnóstico psiquiátrico - incluindo 

história psiquiátrica geral, transtorno de estresse pós-traumático, 
múltiplas dependências ou diagnóstico de demência (como 
exemplos).

Todo este „Made in Germany“ está sendo integrado em um aplicativo.

Nosso convite para você: Teste MedGuide-App
Nós convidamos você a experimentar o aplicativo! Nestes dias lançamos a 
versão beta em idiomas como inglês, alemão, russo, árabe, farsi, tigrínia (África 
/ Eritreia). Estamos muito empenhados em tornar esta assistência médica mais 
acessível. É por isso que estamos agora à procura de parceiros e apoiantes 
para esta missão: em todos os continentes onde a migração é evidente. Uma 
rede mais alargada permite-nos alargar a base de dados com mais idiomas, 
funcionalidades e para necessidades específicas. 

Por favor, recomende-nos àqueles que gostariam de cooperar. Porque uma 
melhor compreensão médica promove uma saúde individual sustentável.
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