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Благодійний проект «Моніторинг глюкози у пацієнтів з цукровим діабетом» 

Цукровий діабет (ЦД) належить до числа найбільш поширених неінфекційних захворювань людини та 

характеризується високим ризиком розвитку таких інвалідизуючих ускладнень, як сліпота, ниркова 

недостатність, атеротромботичні події.  

В Україні в 2017 році налічувалось 1,5 млн. хворих на ЦД, що становить близько 3% від усього 

населення. При цьому фахівці вважають, що фактична поширеність ЦД в Україні є вищою в 2-2,5 рази 

за рахунок недіагностованих випадків хвороби (1).  

Пацієнти з ЦД щодня стикаються з проблемами ефективного контролю та управління рівнем глікемії, а 

також необхідністю уникнення гіпо- та гіперглікемічних станів.  Підтримання глікемічного контролю у 

межах, максимально наближених до рекомендованих, значно знижує ризик розвитку мікро- та 

макросудинних ускладнень у хворих на ЦД. Крім того, випадки тяжкої гіпоглікемії та  гіперглікемії 

безпосередньо впливають на психічний та фізичний стан пацієнта. Згідно останніх отриманих 

статистичних даних цукровий діабет 2-го типу у 2007 році був 14-ю провідною причиною смерті в 

усьому світі, а до 2017 року він піднявся на 10-ту провідну причину, при цьому рівень смертності 

зростав з 12,4 до 13,2 на 100 000 людей (4). 

Американська Асоціація Клінічних Ендокринологів та Американський Коледж Ендокринології в своєму 

консенсусі 2019 року рекомендує використання професійного глюкозомоніторингу у пацієнтів з ЦД 2-

го типу, які не досягають глікемічних цілей через 3 місяці після початку лікування та для пацієнтів з 

підвищеним ризиком гіпоглікемії. (2) У пацієнтів з ЦД 1-го типу професійний глюкозомоніторинг 

рекомендований всім пацієнтам, які не досягають глікемічних цілей. (3) 

Враховуючи вищезазначене, компанія ТОВ «АстраЗенека Україна» і представництво «МЕДТРОНІК Б.В.» 

в Україні пропонують лікувально -профілактичним закладам прийняти участь у благодійному проекті 

«Моніторинг глюкози у пацієнтів з цукровим діабетом». 

«АстраЗенека» — міжнародна інноваційна біофармацевтична компанія, мета роботи якої - 

розширення можливостей сучасної науки для створення препаратів, які змінюють життя пацієнтів на 

краще. АстраЗенека виробляє інноваційні препарати, що застосовуються мільйонами пацієнтів в світі. 

Пріоритет діяльності «АстраЗенека» — інтереси пацієнтів, які лежать в основі ініціатив Компанії. 

«АстраЗенека» сфокусована на стратегічному плануванні і спрямовує свої зусилля на забезпечення 

максимальної користі для пацієнтів і партнерів по бізнесу. «АстраЗенека» створює, виробляє і виводить 

на ринок фармацевтичні продукти в різних терапевтичних сферах, в тому числі для лікування серцево-

судинних захворювань та порушення обміну речовин, респіраторних, онкологічних захворювань. 

 
 

 
 

 
 
 
 

ТОВ «АСТРАЗЕНЕКА Україна» 
Юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Сім’ї 

Прахових, 54  
код ЄДРПОУ: 37037434 



 

UA-1514 

В рамках благодійного проекту «Моніторинг глюкози у пацієнтів з цукровим діабетом» лікувально-

профілактичним закладам, які виявлять бажання прийняти участь у проекті, за зверненням до ТОВ 

«АстраЗенека Україна», буде надано  сенсори глюкози Енлайт  (Enlite sensor) і система постійного 

моніторингу глюкози айПРО2 (iPRO2), яка призначена для безперервного запису рівня глюкози в 

міжклітинній рідині. Система айПРО2 використовується для аналізу даних глікемії медичним 

працівником і дає можливість аналізувати глікемію в реальному часі. Лікар і пацієнт отримують 

можливість упевнитися в клінічній ефективності вже призначеної терапії, можуть відстежити вплив 

прийому призначеної терапії, їжі та ін. і/або підібрати оптимальну медикаментозну терапію, 

харчування, враховуючи отримані дані по моніторингу глюкози. 

Лікувально-профілактичні заклади, в свою чергу, забезпечать проведення моніторингу глюкози у 

пацієнтів з ЦД на безоплатній основі. 

Про готовність взяти участь в проекті, просимо повідомляти у вигляді письмового звернення. 

Скановану копію звернення надсилати на адресу: Ukraina@astrazeneca.com  

Оригінал звернення надсилати на адресу: ТОВ «АСТРАЗЕНЕКА Україна», 01033, м. Київ, вул. Сім’ї 

Прахових, 54, , БЦ «Європасаж», 5 поверх. Тел.  +380 44 391 52 82  Факс +380 44 392 52 81.   

У зверненні обов’язково має бути зазначено: 

1) Розрахунок необхідної кількості сенсорів Енлайт і необхідність отримання системи айПРО2 

Вашим закладом, якщо застосовно. Розрахунок повинен бути здійснений наступним чином: 

одна система  айПРО2  дає можливість провести моніторинг у 30 пацієнтів за 6 місяців (4-6 днів 

пристрій закріплений за одним пацієнтом), 1 пацієнт - 1 сенсор Енлайт (сенсор не підлягає 

повторному використанню). У випадку, якщо у Вашого закладу вже наявна система айПРО2, 

будь ласка зазначте це у зверненні разом з необхідною кількістю сенсорів.      

2) Зобов’язання проведення  моніторингу глюкози у пацієнтів з ЦД на безоплатній основі. 

3) Зобов’язання по забезпеченню часу та присутності спеціалістів охорони здоров’я, для 

проведення навчального тренінгу по роботі з системою айПРО2. 

4) Контактні дані відповідального спеціаліста охорони здоров’я від лікувально-профілактичного 

закладу. 

Звернення щодо участі в  благодійному проекті необхідно надіслати до 06.12.2019. 

 

                                                                                                                                                                   З повагою, 

 
 

                  Директор  
                  ТОВ «АСТРАЗЕНЕКА Україна» 
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