СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ТЕРАПІЯПЛЮС»
Реалізується компанією «АСТРАЗЕНЕКА» за технічної підтримки компанії
Медікард,
спрямована на підвищення інформованості пацієнтів про
захворювання та зниження вартості терапії для пацієнтів.

Найменування препарату

Знижка
20%

Форксіга табл.10мг №30
Симбікорт пор.д/инг.160/4.5мкг/доза 60 доз

25%

Симбікорт пор.д/инг.80/4.5мкг/доза 60 доз

25%

Симбікорт пор.д/инг.320мкг/9.0мкг/доза 60 доз

50%

Атаканд табл. 8мг N28

50%

Атаканд табл. 16мг N28

50%

Онгліза табл. 2.5мг N30

20%

Онгліза табл. 5мг N30

20%

КомбоглізаXR табл. п/пл.об. 2.5мг/1000мг №28

20%

КомбоглізаXR табл. п/пл.об. 5мг/1000мг №28

20%

Крестор табл. 5мг N28

20%

Крестор табл. 10мг N28

20%

Крестор табл. 20мг N28

20%

Крестор табл. 40мг N28

20%

Ксігдуо Пролонг табл. п/пл.об 5мг/1000 мг №28

20%

Ксігдуо Пролонг табл. п/пл.об 10мг/1000 мг №28

20%

Брілінта табл.п/о.90мг №56

30%

Брілінта табл.п/о.60мг №56

30%

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 067-644-88-55 або на сайті
www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "КАРТА НАДІЇ"
Організована компанією АСТРАЗЕНЕКА, спрямована на підтримку
пацієнтів з захворюваннями в області онкології. До даної програми входять
наступні препарати, на які надається знижки (розмір знижки розраховується
згідно таблиці знижок* (під продажем лікарського засобу зі знижкою мається
на увазі продаж акційної упаковки з іншим товарним кодом):
Препарат
Тагріссо табл. п/п/об. 80мг №30 (10х3)
Лінпарза капс.твер.50мг №448 (112х4) фл.
Золадекс капс.д/подкож.введ.пролон.дейс.
3.6мг шпр.-аплик.с защ.мех.N1
Золадекс капс.д/подкож.введ.пролон.дейс.
10.8мг шпр.-аплик.с защ.мех.N1
Фазлодекс р-р д/ин 250мг/5мл N2

Ліміт реалізації
по одній карті
зі знижкою уп.

Знижка залежно від номеру упаковки,
що купується

3
2

1-а уп.
0,00%
0,00%

2-а уп.
99,99%
99,99%

3-а уп.
99,99%
-

3

20%

20%

20%

3

20%

20%

20%

3

45%

45%

45%

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0-800-211-202, або на сайті
www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «СВОБОДА РУХУ З МОВІ ХЕЛС»
Організована компанією «МОВІХЕЛС» та передбачає збільшення
доступності пацієнтам Мовекс Актив табл. №60, Мовекс Комфорт табл.
№60, Мовекс Комфорт табл. №120. Дані препарати відпускаються з
фіксованною знижкою 25% при наявності у пацієнтів картки Медікард.
Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії
067-644-88-55 або на сайті www.medicard.com.ua.

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «РАЗОМ»
Цей проект спрямований на збільшення доступності лікарських засобів
для пацієнтів із захворюваннями печінки від компанії «Аббот» (США)
До цієї програми входять: Гептрал часу. ліофіл. д/р д/ін. 500мг фл. з розтв.
№5 та Гептрал табл. 500мг №20.
Пацієнтам з дисконтними картками на дані препарати надається фіксована знижка 30% з 1-ї до 9-ї упаковки.
Детальну інформацію Ви зможете дізнатись на сайті програми http://gepacourse.com.ua/

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «Захистіть судини – збережіть серце»
Проводиться компанією «КРКА», спрямована на збільшення доступності
до терапії якісними препаратами і покликана зробити профілактику та
лікування серцево-судинних захворювань більш ефективними.
Найменування лікарського засобу

Ліміт реалізації
зі знижкою

Знижка

Аторис табл. п/пл.об. 10мг N30 (10х3)

2

25,00%

Аторис табл. п/пл.об. 10мг N90 (10х9)

1

35,00%

Аторис табл. п/пл.об. 20мг N30(10х3)

2

25,00%

Аторис табл. п/пл.об. 20мг N90 (10х9)

1

35,00%

Аторис табл. п/пл.об. 40мг N30(10х3)

2

25,00%

Аторис табл. п/пл.об. 40мг N90 (10х9)

1

35,00%

Кориол табл. 6.25мг N28 (7х4)**

2

35,00%

Кориол табл. 3.125мг N28 (7х4)**

2

35,00%

Кориол табл. 25мг N28(14х2)**

2

35,00%

Кориол табл. 12.5мг N28 (7х4)**

2

35,00%

Вальсакор табл.п/пл.об.80мг N84 (14х6)

1

25,00%

Вальсакор табл.п/пл.об.160мг N84 (14х6)
Вальсакор Н 80 табл.п/пл.об.80мг/12.5мг N84 (14х6)

1
1

25,00%
25,00%

Вальсакор Н 160 табл.п/пл.об.160мг/12.5мг N84 (14х6)

1

25,00%

Вальсакор HD 160 табл.п/пл.об.160мг/25мг N84 (14х6)

1

25,00%

Билобил форте капс. 80мг N60(10х6)

2

31,00%

Билобил интенс капс.120мг N60 (10х6) блист.

2

31,00%

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0-800-212-131, або на сайті
www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "ЗАРАДИ ЖИТТЯ"
Проводиться компанією «PFIZER», спрямована на покращення
доступності до лікування у таких терапевтичних напрямках, як онкологія.

Найменування Продукції
СУТЕНТ. Капсули, 50 мг, по 7 капсул у блістері; по 4 блістери у картонній
коробці
СУТЕНТ. Капсули, 25 мг, по 7 капсул у блістері; по 4 блістери у картонній
коробці
СУТЕНТ. Капсули, 12,5 мг, по 7 капсул у блістері; по 4 блістери у
картонній коробці
ІБРАНС. Капсули, 125 мг, по 7 капсул у блістері, по 3 блістери у
картонній коробці
ІБРАНС. Капсули, 100 мг, по 7 капсул у блістері, по 3 блістери у
картонній коробці
ІБРАНС. Капсули, 75 мг, по 7 капсул у блістері, по 3 блістери у картонній
коробці
КСАЛКОРІ. Капсули, 250 мг, по 10 капсул у блістері;по 6 блістерів у
картонній коробці
КСАЛКОРІ. Капсули, по 200 мг по 10 капсул у блістері;по 6 блістерів у
картонній коробці
ІНЛІТА. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1 мг по 14 таблеток у
блістері; по 4 блістери в картонній коробці
ІНЛІТА. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг по 14 таблеток у
блістері; по 4 блістери в картонній коробці
Майлотарг пор.д/конц. д/р-ра д/инф.4,5мг фл.№1 в уп.
Талзенна капс.1мг №30 фл.в уп.
Талзенна капс.0.25мг №30 фл.в уп.

Ліміти щодо купівлі
лікарських засобів
Не більше 1 уп. для кожного
товару, 3 уп. різних товарів за
період – 40 днів

Не більше 1 уп. для кожного
товару, 3 уп. різних товарів за
період – 26 днів

Не більше 1 уп. для кожного
товару, 2 уп. різних товарів за
період – 28 днів
Не більше 1 уп. для кожного
товару, 5 уп. різних товарів за
період – 25 днів
Не більше 1 уп. для кожного
товару, 1 уп. різних товарів за
період – 25 днів
Не більше 8 уп. за період – 1
місяць
Не більше 1 уп. за період – 1
місяць
Не більше 3 уп. за період – 1
місяць

Для отримання точної та актуальної інформації про перелік препаратів, що беруть участь у програмі та
розмір знижок, звертайтесь на гарячу лінію програми "Заради життя" 0-800-501-380 (дзвінки безкоштовні зі
стаціонарних телефонів на території України) з понеділка до п'ятниці з 9.00 до 19.00 години.

СОЦИАЛЬНА ПРОГРАМА "MAGIC CARD"
Програма Magic card від KUSUM спрямована на підтримку пацієнтів з
хронічними захворюваннями в таких областях як: епілепсія.
Ця програма включає такі препарати, на які надається знижка:
ДЕНІГМА®, таблетки, в/о по 10мг №140(14х10) – 15%;
ЛОГУФЕН®, таблетки,в/о,по 250мг №60(10х6) – 20%;
ЛОГУФЕН®, таблетки, в/о,по 500 мг №60(10х6) – 20%;
ЗОРЕСАН®, капсули по 25 мг №30(10х3) – 15%;
ЗОРЕСАН®, капсули по 50 мг №30(10х3) – 15%;
ЗОРЕСАН®, капсули по 100 мг №30(10х3) – 15%.
Детальну
інформацію
Ви
зможете
за телефоном гарячої лінії: 0-800-212-131.

дізнатись

на

сайті:

www.medicard.com.ua,

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "ДОПОМОГА СУГЛОБАМ"
Проводиться компанією «РОМФАРМ» та спрямована на підтримку
пацієнтів з захворюваннями суглобів.
У межах даної програми надається знижка на Остеолон 2,25 мг/мл 1 мл
розчин для ін'єкцій 25 ампул.
Детальну
інформацію
Ви
зможете
або за телефоном гарячої лінії: 0-800-212-131.

дізнатись

на

сайті:

www.medicard.com.ua

сайті:

www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "ЗБЕРЕЖЕМО ЗДОРОВ’Я РАЗОМ"
Організована «МОБІЛЬ МЕДІКАЛ» та націлена на підтримку пацієнтів з
хронічними захворюваннями в таких областях як: гінекологія, урологія,
хірургія, терапія, онкологія та інші.
До даної програми входять наступні препарати, на які надається знижка:



ЛІАСТЕН® пор. д/р-ну д/ін. 0,002 г фл., №5
ЛІАСТЕН® табл. 0,002г. №20

Детальну
інформацію
Ви
зможете
або за телефоном гарячої линії: 0-800-212-131.

дізнатись

на

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "Я БАЧУ"
Проводиться за підтримки компанії «АДАМЕД» спрямована на допомогу
пацієнтові придбати очні краплі для лікування внутрішньоочного тиску.
До даної програми входять наступні препарати , на які надається знижка:






Розалін Краплі очні, розчин по 5 мл у флаконі
Розамакс Краплі очні, розчин по 2,5 мл у флаконі
Розаком Краплі очні, розчин по 5 мл у флаконі
Монафокс Краплі очні, розчин по 5 мл у флаконі
Брироза Краплі очні, розчин по 5 мл у флаконі

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0-800-212-131, або на сайті
www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "ЗАХИСТИ СВОЄ МАЙБУТНЄ"
Проводиться компанією «ГЕОЛІК ФАРМ МАРКЕТИНГ ГРУП»,
спрямована на покращення доступу споживачів до товарів зі знижкою:








Оверін Розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл по 2 мл в амп. №5
Аллокін-Альфа ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1,0 мг №3
Бодрекс порошок у пакетиках-саше №30
Інгуар гранули/порошок у комбінованих термозварювальних пакетах.
Строндекс спрей для ротової порожнини у флаконах по 5 мл
Скріпта настойка 100мл фл.скло.№1 в пачке
Десоліс пакетик-саше №10 в уп.дієт.добав.

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0-800-212-131, або на сайті
www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "РАЗОМ ДО ЗДОРОВОГО МАЙБУТНЬОГО"
Проводиться за підтримки компанії « НІР » спрямована на покращення
доступу споживачів до товарів зі знижкою, а саме:





Пропес розчин для ін’єкцій 2,0 мл №10
Цереброкурин розчин для ін’єкцій 2,0 мл №10
Цереброкурин розчин для ін’єкцій 0,5 мл №5
Інфламафертин розчин для ін’єкцій 2,0 мл №10

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0-800-212-131, або на сайті
www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "РОЗУМНИЙ СТАРТ"
Проводиться за підтримки компанії « Ново Нордіск » спрямована на
підтримку пацієнтів з цукровим діабетом.
До даної програми входять наступні препарати , на які надається знижка:




Тресіба Флекстач, 3 мл. № 5
Райзодег Флекстач, 3 мл, № 5
Ксалтофай Розчин для ін'єкцій, 100 ОД/мл та 3,6 мг/мл, 3 мл №

Ліміт реалізації за спеціальною ціною дорівнює 1 первинній упаковці товару протягом всього періоду дії
програми.
Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0-800-210-900, або на сайті
www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "КЛЮЧ ДО ЖИТТЯ"
Організована «Київмедпрепарат» та спрямована на підтримку пацієнтів
із серцево-судинними захворюваннями.
До даної програми входять наступні препарати , на які надається
знижка:




Реніаль 25мг №30
Реніаль 50мг №30
Саграда®, таблетки, 10 мг №28

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0-800-212-131, або на сайті
www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "КЛЮЧ ДО ВІДНОВЛЕННЯ"
Організована компанією «Київмедпрепарат», спрямована на підтримку
пацієнтів з гострими та хронічними захворюваннями печінки.
Знижка надається на препарат Гепаметіон®, ліофілізат д/ін'єкцій з
розчинником по 400 мг №5.
Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0-800-212-131, або на сайті
www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "КЛЮЧ ДО БАЛАНСУ"
Організована компанією «Київмедпрепарат», спрямована на підтримку
пацієнтів із захворюванням цукровий діабет ІІ типу.
Знижка надається на препарат Гліптар табл. №60.
Детальну інформацію Ви зможете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0800-212-131, або на сайті www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "ВАШЕ ЗДОРОВ’Я-НАШЕ НАТХНЕННЯ"
Проводиться компанією «КВІНТАМЕД», націлена на підтримку пацієнтів з
хронічними захворюваннями в таких областях як: травматологія, неврологія,
кардіологія, гастроентерологія, урологія.
До даної програми входять наступні препарати, на які надається знижка:
 Деклонат крем 100 г
 Деклонат Хондро 250 мл пласт. фл.
 Ультра Лецитин м’як. жел. капс. №30 по 10 капс. в бліст.
 Уротилен капс. № 20 по 10 капс. в бліст.
 Холестол таб. № 60
 Дигест 365 капс. № 20 по 10 капс. в блист.
 Комбіфол таб. № 30 по 10 таб. в бліст.
 Пробіокс капс. № 10
 Релаксен День капс. № 20 по 10 капс. в бліст.
 Релаксен Ніч капс. № 20 по 10 капс. в бліст.
 Сонмелат Форте таб. № 14 по 7 капс. в бліст.
 Стимулекс капс. № 10
Детальну
інформацію
Ви
зможете
або за телефоном гарячої линії: 0-800-212-131.

дізнатись

на

сайті:

www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «На крок ближче до життя 20*20»
Проводиться компанією «ЕВЕР НЕУРО» для пацієнтів з неврологічними
захворюваннями з метою зниження вартості терапії та покликана зробити
лікування більш ефективним.
Знижка надається на препарат Церебролізин®, розчин для ін'єкцій, 215,2
мг/мл, по 20 мл (4304 мг). Знижка становить 20% на кожну другу упаковку.
Детальну інформацію Ви зможете дізнатись на сайті: www.medicard.com.ua
або за телефоном гарячої линії: 0-800-212-131.

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «Тиск завжди у нормі!»
Проводиться компанією «ХОМВІОРА» з метою підвищення доступності до
терапії лікарським засобом «Хомвіотензин» та покликана зробити лікування
артеріальної гіпертензії більш ефективним.

Найменування Товару

Максимально допустима ціна на
придбання споживачем 1
упаковки Товару в період дії
Програми, грн з ПДВ

Ліміт реалізації
Товару за 1 карткою в
період дії Програми

400 грн

1 уп в місяць

Хомвіотензин, табл №100
Знижка: 20% від роздрібної ціни аптеки за 1 упаковку.
Детальну
інформацію
Ви
зможете
або за телефоном гарячої линії: 0-800-212-131.

дізнатись

на

сайті:

www.medicard.com.ua

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ВАШ ЗІР» ФАРМАК
Проводиться компанією «ФАРМАК» з метою сприяння пацієнтам з діагнозом
«глаукома» у дотриманні ефективної та безперервної терапії
протиглаукомними препаратами, підвищення доступності препаратів для
пацієнтів з діагнозом «глаукома» шляхом надання знижки.
До даної програми входять наступні препарати, на які надається знижка:
Рекомендована
роздрібна ціна,
грн. з ПДВ
115,00

Роздрібна
знижка,
грн.
23

Роздрібна
знижка,
%
20%

Рекомендована роздрібна
ціна з урахуванням
знижки, грн. з ПДВ
92.00

186,00

37,2

20%

148,80

230,00

46

20%

184,00

БРИЗОТОН, краплі очні, фл. 5 мл, №1

212,00

42,4

20%

169,60

БРІОНІТ, краплі очні, фл. 5 мл, №1

257,00

51,4

20%

205,60

ЛАНОТАН Т, краплі очні, фл. 2,5 мл, №1

270,00

54

20%

216,00

Товар
БЕТОФТАН®, краплі очні, сусп. 2,5
мг/мл, фл. 5 мл, №1
БРИЗАЛЬ®, краплі очні, суспензія 10
мг/мл, фл. 5 мл, №1
ГЛАУТАН, краплі очні 0,04 мг/мл, фл. 2,5
мл, №1

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись на сайті: www.medicard.com.ua
або за телефоном гарячої линії: 0-800-212-131.

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ТУРБОТА ПРО ЖИТТЯ»
Проводиться компанією «ФАРМАК», спрямована на підвищення
інформованості пацієнтів про захворювання, та зниження вартості терапії для
пацієнта лікарськими засобами, що включені до Програми.
До даної програми входять наступні препарати, на які надається знижка:

Назва препарату

ЛЄТРОМАРА®,
таблетки 2,5 мг, №30
МЕТАКОС®,
концентрат для
розчину для інфузій 4
мг/5 мл, №1

Максимальна
рекомендована роздрібна
ціна Аптеки на Акційний
товар, від якої
компенсується знижка
Постачальником, з 7% ПДВ
включно, грн.

Роздрібна
знижка на
Акційний
товар, грн.

Роздрібна
знижка на
Акційний
товар, %

Роздрібна ціна з
урахуванням знижки
на Акційний товар по
Програмі з 7% ПДВ
включно, грн.

593,21

118,64

20

474,57

889,81

177,96

20

711,85

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись на сайті: www.medicard.com.ua
або за телефоном гарячої линії: 0-800-212-131.

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "ТУРБОТА"
ЕббВі Лоджистикс Б.В.
Програма підтримки пацієнтів, метою якої є підвищення доступності препаратів для пацієнтів, яким
призначене відповідне лікування.
До даної програми входять наступні препарати, на які надається знижка:




Хуміра®, розчин для ін’єкцій, 40 мг/0,4 мл, у попередньо
наповненому одноразовому шприці разом з серветкою, по 2 шприци в
упаковці;
Хуміра®, розчин для ін’єкцій, 20 мг/0,2 мл, у попередньо
наповненому одноразовому шприці разом з серветкою, по 2 шприци в
упаковці

Детальну інформацію Ви зможете дізнатись на сайті: https://push.com.ua/uk/projects/care або за телефоном
гарячої линії: 0-800-50-0343

