
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  
w ramach pomocy uchodźcom  

z Ukrainy, którzy chorują na cukrzycę 
oferuje pomoc w postaci: 

 
 

1. Systemu monitorowania poziomu cukru we krwi FreeStyle Libre - wsparcie mogą otrzymać dzieci 

chore na cukrzycę typu 1 w wieku od 4 do 18 lat 

2. Pomoc finansowa w realizowaniu recept na leki diabetologiczne – wsparcie mogą otrzymać 

Ukraińcy chorujący na cukrzycę w każdym wieku. 

3. Badania poziomu cukru- mogą wykonać wszyscy zainteresowani uchodźcy Ukraińscy. 

4. Każdą inną pomoc, jeżeli tylko będzie możliwa do spełnienia w zakresie naszych możliwości. 

 
 

W celu zapewnienia sprawnej pomocy Ukraińskim diabetykom zostają uruchomione dwa 

kanały do kontaktów: 

 
 

1. Bezpośrednie zgłaszanie się do Punktu Koordynacyjnego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pokój 

205 u Pani Krystyny Radkowskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 lub za 

pośrednictwem email.: pomocukrainie@nowogar.pl lub tel.: 606 539 844 

2. Zgłoszenia kierowane bezpośrednio do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Nowogardzie 

za pośrednictwem email.: cukrzycanowogard@wp.pl lub telefonicznie 500 553 190. 

 

 

Prezes Oddziału 

Zachodniopomorskiego 

PSD 
 

Eugeniusz Tworek 

 

 

 

 

 

Польська асоціація діабетиків 
як частина допомоги біженцям з України, які  

хворіють на цукровий діабет, пропонує допомогу у 
вигляді: 

 

 

  1. Система моніторингу цукру в крові «FreeStyle Libre» - підтримка може бути надана дітям,  
            хворим на цукровий діабет 1 типу, віком від 4 до 18 років 
    2. Фінансова допомога та рецепти на ліки від цукрового діабету – може бути надана  
         українцям будь-якого віку, які страждають на цукровий діабет. 
    3. Тести на рівень цукру - можуть зробити всі зацікавлені українські біженці. 
    4. Будь-яка інша допомога, якщо це в наших можливостях. 
 

З метою ефективної допомоги українським діабетикам відкриваються два контактні 
канали: 

 

  1. Безпосереднє зголошення до Координаційного пункту в Новогарді, Plac Wolności 1,  
        кімната 205 - пані Христини Радковська, з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 15:30 або   
        за електронною поштою: pomocukrainie@nowogar.pl або за телефоном: 606 539 844 
    2. Заявки надсилайте безпосередньо до Польської діабетичної асоціації Koło у   
        Новогарді на електронну пошту: diabanowogard@wp.pl або за телефоном 500 553 190. 
 

Президент філії 
Західно-Поморське воєводство 

PSD 
Евгеніуш Творек 
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