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MedGuide : إن فهم األمور الطبية بشكل أفضل يساهم يف االرتقاء بصحة األفراد بصورة مستدامة.

رسالتنا
 نحن نريد أن نجعل الحياة أكرث سهولة، وذلك يف إطار التواصل بني الطبيب واملريض.

 ال يهمنا من أين أتيت، وما اللغة التي تتحدثها، وما نوع التعليم الصحي الذي حصلت عليه.

MedGuide تطبيقنا
يساعد يف تقديم تاريخ طبي رسيري تفصييل،  •

يكشف نطاًقا عريًضا من الحاالت الصحية املحتملة واملوجودة مسبًقا،  •
يوضح الفحوصات الجسدية الالزمة،  •
يرشح الخطوات التشخيصية التالية،   •

يشري إىل العالجات املطلوبة املرتبطة باملتابعة الطبية.   •

َرة ذاتًيا والحائزة عىل جائزة تساعد يف تعزيز وإتاحة فهم األمور الصحية، حتى  كام أن الرسومات التوضيحية املُطَوَّ
بالنسبة ألولئك الذين لديهم معرفة ضئيلة بلغة األطباء أو يفتقرون إىل تلك املعرفة نهائًيا أو ال يتحدثون بلغة األطباء.

الخالصة: توفري الوقت املطلوب يف تقديم املساعدة وتبسيط العمليات الطبية.

محتوى شامل من العديد / مدمجة يف تطبيق واحد

تطبيق MedGuide/ دعوتنا لك
ندعوك لتجربة التطبيق! يف هذه األيام نطرح النسخة التجريبية بعدة لغات مثل اإلنجليزية واألملانية 

والروسية والعربية والفارسية والتجرينية )أفريقيا/ إريرتيا(.

نحن ملزمون متاًما بجعل هذه الوسيلة املساعدة الطبية أكرث قابلية للوصول إليها. ولهذا السبب نحن 
نبحث اآلن عن رشكاء وداعمني للمرشوع لهذه املهمة: يف كل القارات التي تتضح فيها الهجرة جلًيا. إن 

توفري شبكة أعرض نطاًقا يسمح لنا بتوسيع قاعدة البيانات بإمدادها باملزيد من اللغات والخصائص 
وللوفاء باالحتياجات املحددة.

يرجى تزكيتنا لكل من يرغب يف التعاون معنا، وذلك نظًرا ألن فهم األمور الطبية بشكل أفضل يساهم 
يف االرتقاء بصحة األفراد بصورة مستدامة.

Voca Vision هي رشكة ناشئة حديثة ومستقلة: 

نحن ندعم أفضل سبل التواصل املمكنة بني 

املرىض األجانب والفريق الطبي. لقد اكتسبنا 

خربة واسعة يف األعوام السابقة التي شهدت 

الهجرة يف أوروبا.

ومن خالل دليل MedGuide هذا نود اآلن أن 

ننقل هذه املعرفة إىل جميع أنحاء العامل: أينام 

يحتاج الناس إليها.

تطبيق MedGuide يغطي نطاًقا عريًضا من النواحي الطبية العامة. كام يحتوي تطبيق 
MedGuide أيًضا عىل آالف من األسئلة واألجوبة بناًء عىل التصنيف اإلحصايئ الدويل 

.)ICD( لألمراض واملشاكل الصحية ذات الصلة

•  الكتب املوجودة ُمسَتخَدَمة بالفعل عىل نطاق واسع من ِقَبل مامرسني عموم.
•  كام أننا نوفر أيًضا إصداًرا آخر للنساء الحوامل.

•  متاح أيًضا منشور إضايف لدعم التشخيص النفيس – ويشمل التاريخ الطبي النفيس العام أو 
داء اضطراب ما بعد الصدمة أو أشكال االعتامد املتعددة أو تشخيص الخرف )كأمثلة(.

.MedGuide كل هذه الوظائف التي تحمل سمة »صنع يف أملانيا« مدمجة يف تطبيق


