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ПРО НАС 

Центр медичних перекладів «ВЄДІ» був заснований у 
2011 році як правонаступник агенції перекладів «ВЄДІ», і 
нині є незалежною юридичною особою, що надає 
широкий спектр перекладацьких послуг. 
 
За даними дослідження, проведеного в 2013 році 
галузевим експертом www.translationrating.ru, центр 
медичних перекладів «ВЄДІ» посів 14 місце і увійшов до 
ТОП-25 провідних бюро перекладів України. 
 
Сьогодні компанія є лідером з надання послуг перекладу 
медичних текстів будь-якої категорії складності, 
включаючи такі галузі як: 
 

фармацевтика клінічні 
дослідження 

медична 
біологія 

біохімія мікробіологія фармакологія  

в будь-яких форматах: 
інструкції, наукові статті, 
монографії, презентації 
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ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ми прагнемо надавати високоякісні послуги 
різноманітним компаніям з усього світу. 
На сьогоднішній день ми співпрацюємо з компаніями, 
офіси яких знаходяться в таких країнах як:  

 
 США 
 Італія 
 Нідерланди 

Англійська Французька Італійська 

Голландська Польська Чеська Іспанська 
 

Португальська Турецька 

Українська Російська 

Німецька 

 Польща 
 Росія 
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НАШІ КЛІЄНТИ 

За роки праці нам вдалося завоювати 
довіру багатьох шанованих і відомих 
компаній. Ми пишаємось досвідом 
співпраці з такими провідними 
фармацевтичними компаніями як: 
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Медичний 
переклад 

Економічний 
переклад 

Юридичний 
переклад 

Переклад маркетингових 
матеріалів або текстів, 

пов’язаних з PR  

Переклад  
веб-сайтів 

Переклад ділових 
документів  

НАШІ ПОСЛУГИ 

Технічний переклад 
(інструкції з експлуатації обладнання, 

технічної підтримки, тощо) 

 

Переклад документів 
особистого характеру  

(документи про освіту, свідоцтва про 
народження, тощо)  
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ВИМОГИ 
ДО МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Повна відповідність 
перекладу тексту оригіналу. 

01 

Використання в процесі 
перекладу загальноприйнятої в 

цій галузі медичної 
термінології. 

02 

Професійне розшифрування 
абревіатур і скорочень. 

03 

Стилістично правильне 
лексичне наповнення. 

04 
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ЯК МИ ПРАЦЮЄМО? 

Для кожного замовлення здійснюється відбір перекладача-фахівця, який чітко усвідомлює прийоми та методи перекладу з 
урахуванням конкретного контексту. 

До якості перекладу медичних текстів висуваються надзвичайно високі вимоги. Саме тому тексти перекладу проходять 
декілька етапів редагування з метою їх повної відповідності оригіналу. 

Ми пропонуємо нашим замовникам попередній перегляд перекладеної документації з подальшим редагуванням тексту 
відповідно до їх зауважень та побажань. За необхідності наші спеціалісти складають глосарій термінів, які 
використовуються тільки у Вашій компанії. 

Зберігаємо стиль і форматування оригінального тексту документа. 

01 

02 

03 

04 
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ЧОМУ ВЛАСНЕ МИ? 

Завдяки досвіду довгострокової співпраці з 
всесвітньовідомими фармацевтичними 
компаніями, ми забезпечуємо кваліфікований 
переклад проектів будь-якої складності. 
 

Впровадження ефективних методів роботи 

дозволило гарантувати нашим замовникам 

компетентний індивідуальний підхід, 

швидкість виконання і цілковиту 

конфіденційність. 

Ми не вимагаємо передоплати. 

Діяльність центру медичних перекладів «ВЄДІ» 
орієнтована, в першу чергу, на довгострокову і 

плідну співпрацю з кожним із наших замовників і 
ми докладаємо для цього максимум зусиль. 

 

З метою оцінки якості наших письмових 
перекладів, ми висловлюємо готовність 

виконати для Вас безкоштовний пробний 
переклад в обсязі 0,5-1 облікової сторінки. 

Гнучка тарифна політика при розрахунку 
вартості послуг. 
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НАШІ ПЕРЕКЛАДАЧІ 

 Кваліфіковані (мають ґрунтовну підготовку, 
використовують у своїй діяльності науковий підхід і 
мають багаторічний досвід роботи в даній сфері); 
 

 Володіють алгоритмом пошуку рідкісних термінів; 
 

 Мають неабиякий досвід роботи в різних галузях; 
 

 Володіють бездоганною мовною грамотністю і 
усвідомлюють необхідність постійного професійного 
самовдосконалення. 
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НАША СИСТЕМА ЯКОСТІ 

Весь спектр послуг нашої компанії надається у 
відповідності до встановлених Стандартних 
Операційних Процедур (СОП), що базуються  
на кращих світових практиках в галузі 
перекладацької діяльності. 

 

Ми розробили і впровадили власну 
систему відбору і перевірки рівня 
кваліфікації перекладачів; 

 

Як результат тривалого процесу аудитів на 
відповідність міжнародним стандартам 
якості, центр медичних перекладів «ВЄДІ» 
отримав сертифікат ISO 9001:2008 15 
серпня 2012 року. 

 

СОП 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Нами була впроваджена ефективна 
процедура управління проектами, що 
дозволяє належним чином контролювати 
процес виконання замовлення від самого 
початку і до його завершення. 
 

В ході виконання проекту, приділяється 
ретельна увага кожному його етапу. 
 

Чітка процедура управління проектами не 
тільки покращує якість перекладу в цілому, 
але також сприяє зменшенню витрат для 
замовника.  
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