Увага! Наведена у даному матеріалі інформація не є рекламою лікарських засобів чи будь-яких інших товарів, робіт, послуг.
Даний матеріал заборонений до поширення серед невизначеного кола осіб, призначений та надається виключно для індивідуального особистого використання пацієнтом
(ПІБ)

З МЕТОЮ ЦІЛЬОВОГО ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Соціальна Програма «З турботою про співвітчизника»
Лікар може призначити пацієнтові лікування із застосуванням діючих речовин (МНН), які входять до складу лікарських
засобів, перерахованих нижче, повідомити пацієнта, що в
Україні реалізується Соціальна Програма «З турботою про
співвітчизника» та (за бажанням пацієнта), передати пацієнтові даний матеріал. Пацієнт не зобов’язаний купувати для
лікування лише лікарські засоби, що беруть участь в Соці-

альній Програмі. Участь пацієнта в Соціальній Програмі є добровільною. Якщо пацієнт зацікавлений в участі у Соціальній
Програмі, він може звернутися у будь-яку з аптек, що беруть
участь в Соціальній Програмі*, і при придбанні однієї упаковки лікарського засобу за звичайною роздрібною вартістю (як
це передбачено у переліку нижче) по спеціальній соціальній
ціні 3,5 грн (Три гривні 50 коп.), в т.ч. ПДВ такого ж лікар-

ського засобу, але з кількістю (номером) таблеток в три рази
менше, ніж в придбаній упаковці. Наприклад, при придбанні упаковки лікарського засобу Арипразол 15 мг №30 за
повною вартістю – отримати додаткову упаковку Арипразол 15 мг №10 за ціною 3,5 грн (Три гривні 50 коп.) в т.ч.
ПДВ. Таким чином, вартість лікування із застосуванням відповідного лікарського засобу буде знижена на 25%.

А
 рипразол 10 мг, таблетки № 30 (UA/15765/01/01) + Арипразол 10 мг №10
Арипразол 10 мг, таблетки № 60 (UA/15765/01/01) + Арипразол 10 мг №10 (дві упаковки №10)
А
 рипразол 15 мг, таблетки № 30 (UA/15765/01/02) + Арипразол 15 мг №10
Арипразол 15 мг, таблетки № 60 (UA/15765/01/02) + Арипразол 15 мг №10 (дві упаковки №10)

К
 ветирон 100, таблетки № 30 (UA/8372/01/02) + Кветирон 100 №10
К
 ветирон 100, таблетки № 60 (UA/8372/01/02) + Кветирон 100 №10 (дві упаковки №10)
К
 ветирон 200, таблетки № 30 (UA/8372/01/03) + Кветирон 200 №10
К
 ветирон 200, таблетки № 60 (UA/8372/01/03) + Кветирон 200 №10 (дві упаковки №10)

ПОКРАЩЕННЯ
ВЖЕ СЬОГОДНІ.
ПРАКТИЧНІ ДІЇ.

С
 олерон 100, таблетки № 30 (UA/10209/01/01) + Солерон 100 №10
С
 олерон 200, таблетки № 30 (UA/10209/01/02) + Солерон 200 №10
С
 олерон 200, таблетки № 60 (UA/10209/01/02) + Солерон 200 №10 (дві упаковки №10)

*Детальну інформацію про умови Соціальної Програми, включаючи строк її проведення, уточнюйте на веб-сайті: www.acino.ua або за телефоном гарячої лінії: (044) 281-23-33
(доступний з пн. по пт. з 10:00 до 16:00 год.). Перелік аптек, які приймають участь у Соціальній Програмі, регулярно оновлюється.
**Всі лікарські засоби, що приймають участь у Соціальній Програмі, відпускаються за рецептом лікаря.
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