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ПРОГРАМА  СПРИЯННЯ  ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ З ВСТАНОВЛЕНИМ ДІАГНОЗОМ 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ «ЖИВИ АКТИВНО». 

 
ТОВ «Діалог Діагностікс», як офіційний імпортер продукції ТМ Акку-Чек 
виробництва «Рош Діабетес Кеа ҐмбХ», глибоко усвідомлюючи всю повноту 
соціальної відповідальності та проявляючи гуманну турботу, продовжує ряд 
ініціатив, в рамках програми підтримки пацієнтів «ЖИВИ АКТИВНО» (яка надалі 
скорочено іменується ППП «ЖИВИ АКТИВНО»), спрямованих на створення 
сприятливих та доступних умов для ефективної компенсації проявів цукрового 
діабету, покращення якості і тривалості життя громадян України з встановленим 
діагнозом цукровий діабет, які є або стануть учасниками ППП «ЖИВИ 
АКТИВНО». Зокрема, ТОВ «Діалог Діагностікс» запроваджується ІНІЦІАТИВА №2. 
 
Слід зазначити, що цукровий діабет - одне з найпоширеніших ендокринних захворювань на планеті. В світі 
зареєстровано 347 мільйонів людей з діабетом.1 За прогнозами ВООЗ в 2030 році діабет стане сьомою по 
значимості причиною смерті.2 Симптоми діабету не виразні, тому людина може тривалий час не знати про 
те, що в неї діабет. Саме тому кожен, хто дбає про своє здоров’я, повинен регулярно визначати рівень 
глюкози у крові, щоб як раніше виявити діабет у разі його наявності та запобігти розвитку ускладнень. 
 
Суть ІНІЦІАТИВИ №2 наступна:   
з 01.03.2018 року по 01.06.2018 року - встановлюється спеціальна ціна всі глюкометри ТМ Акку-Чек, задля 
зниження фінансового тиску для забезпечення максимальної доступності даного продукту всім 
користувачам (які стануть учасниками ППП «ЖИВИ АКТИВНО») з встановленим діагнозом цукровий діабет, 
яким необхідно регулярно проводити самоконтроль рівня глюкози в крові.  
 
Під терміном «спеціальна ціна» розуміється та ціна, яка є нижчою за середньоринкову вартість на всі 
глюкометри ТМ Акку-Чек в період дії ІНІЦІАТИВИ №2. 
 
ТОВ «Діалог Діагностікс», залишає за собою право здійснювати реалізацію даної нової ініціативи через усіх 
учасників ринку з метою найбільш ефективного поширення ІНІЦІАТИВИ №2. 
 
ТОВ «Діалог Діагностікс», залишає за собою право залучати до проведення програми суб’єкти 
господарювання, в тому числі і ті компанії, що усвідомлюють необхідність проведення відповідних ініціатив 
та готові здійснювати відповідну фінансову підтримку ППП «ЖИВИ АКТИВНО» та за умови підписання 
договору про надання відповідних послуг. 
 
У випадку виникнення будь-яких запитань, просимо звертатись за номером тел. 044-390-37-76 або на номер 
Гарячої лінії 0 800-300-540.  
 
 
 
З повагою, 

ДЕРКАЧ МАКСИМ 

Директор 
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