Кін Комьюнікейшенз розпочали кампанію із збору коштів у
відповідь на кризу діабету в Україні.
20 квітня, 2022, Ванкувер, Канада – Кін Комьюнікейшенз («Кін»), провідна агенція по
відносинам із інвесторами повного комплексу обслуговування, об’єднала зусилля із
НьюДжен Медичними Пристроями (TSXV: NGMD) («НьюДжен М.П.), лідером із
постачання безголкових медикаментів, для збирання коштів на покупку інсуліну, що буде
придбано та перевезено у безголкових ін’єкційних пристроях НьюДжен, також відомих як
InsuJet™ хворим на діабет в Україні, які терміново потребують щоденних інсулінових
ін’єкцій для збереження життя.
У нещодавній статті CNN1 від Таснима Ахмеда, опублікованій 18 березня, 2022 року
йшлося про те що, хоча в Україні інсуліну ще вистачить на 3 місяці, доступ до
додаткового інсуліну дуже обмежений, а діабетики 1 типу в особливо небезпечних зонах
конфлікту повністю відрізані від постачання інсуліну. І цей залишок інсуліну швидко
вичерпується.
Надайте кошти зараз на GoFundMe: https://gofund.me/dbbd3810
В Україні зараз перебуває понад 2,5 мільйонів людей, що живуть із діабетом2. Багато з
них належать до першого типу діабету, які потребують щоденних багаторазових ін’єкцій
інсуліну для виживання. Для українців, що перебувають в окупованих територіях країни,
постачання життєво-необхідного інсуліну обмежене чи зовсім відсутнє. Зважаючи на те,
що інсулін потрібно зберігати при певній температурі, його швидке та безпечне
транспортування в найнебезпечніші зони конфлікту є, наразі, найважливішим пріоритетом
та дуже важкою задачею.
Такі життєво-важливі медикаменти як інсулін швидко вичерпується, і завжди є дуже
необхідними у лікарнях України, які перебувають під постійним бомбуванням. Вже
налічується 72 атаки на медичні установи, бо Росія цілить не тільки в звичайні лікарні, а в
дитячи поліклініки та пологові будинки по всій країні в цій «злочинній кампанії», як.
зазначив Скот Пели в теле-програмі «Спеціальні 60 секунд» 3. Ці щоденні атаки залишили
багато померлих, та ще більше ранених, включаючи докторів, пацієнтів, відвідувачів
лікарень, що свідчить про жорстокість та необхідність у допомозі людям України.
Для забезпечення негайної потреби в інсулінових ін’єкціях в Україні, такі організації, як
Кін Комьюнікейшенз, виробник медичних препаратів Нью Джен, Dragonfly (NASDAQ:
DPRO) (CSE: DPRO), та Колдчейн Технолоджіз об’єдналися із «Відродженням захисників

1 https://www.cnn.com/2022/03/18/health/ukraine-insulin-shortage/index.html
2 https://idf.org/our-network/regions-members/europe/members/164-ukraine.html
3 https://www.cbsnews.com/video/ukraine-health-care-workers-russia-60-minutes-video-2022-04-03/#x

України» для постачання безголкових систем введення інсуліну NuGen, та самого інсуліну
у найнебезпечніші райони України за допомогою дронів медичного реагування Dragonfly.
Першою дотацією для цієї ініціативи були 50 безголкових пристроїв InsuJetTM для
інʼєкцій та 5000 безголкових спринцівок, наданих НьюДжен МП, для заповнення
інсуліном, що буде придбано на кошти цієї компанії. Кожний пристрій може бути
використований до 5000 разів без загрози поранення голкою чи перехресного
забруднення. Безголковий пристрій InsuJetTM від Нью Джен було затверджено
Міністерством Здоров’я Канади та CE Mark.
Компанія Колдчейн Технолоджіз Сервісез була здатна придбати інсулін за зниженою
ціною для допомоги Українцям, які терміново його потребують.
«Відродження захисників України» (ВЗУ) - це неприбуткова організація, створена для
надання допомоги людям України, яка використовує дрони медичного реагування
Dragonfly для транспортування безголкових пристроїв NuGen, заряджених 10 мл. інсуліну
в ті райони України, де це терміново необхідно.
Найперша мета Кін Комьюнікейшенз - це спочатку зібрати 250 000 доларів для
фінансування термінового постачання інсуліну та безголкових систем для ін’єкцій
InsuJetTM. І ми просимо вас також залучитися, бо ми будемо невтомно підіймати планку до
5 мільйонів доларів. Адже, в Україні зараз постійно не вистачає інсуліну для підтримання
життя хворих на діабет.
Пан Арлен Хенсен, президент та керівник компанії Кін Комьюнікейшенз наголосив, що
«У хворих на діабет 1ого типу практично немає шансу на виживання без доступу до
інсуліну, та вони, напевно, опиняться мовчазними жертвами цієї війни, якщо їм не надати
ці рятувальні медикаменти для інʼєкцій. Українські біженці та солдати, що боряться за
своє життя та країну, терміново потребують підтримки інвесторської спільноти, медіа
каналів, репортерів та всього населення Північної Америки для надання коштів чи
поширення цієї трагічної історії. Будучи сам діабетиком, та маючи членів родини та
друзів, що живуть із цією хворобою, ця проблема дуже мені близька, і я маю за привілей
очолювати цю ініціативу із рятування життів хворих на діабет в Україні».
Інсулін коштує багато, тому Кін запровадив цю підтримку хворих на діабет в Україні, які
вже і так багато втратили в цій війні. За 17.50 доларів в день можна забезпечити інсуліном
одну особу хвору на діабет, а за 520 доларів можна надати достатньо інсуліну одній особі
на цілий місяць.
Ми раді повідомити, що ця ініціатива вже зібрала понад 40 000 доларів від друзів, сімей та
близьких бізнес партнерів, що вже є половиною необхідної суми для першої партії цієї
термінової допомоги.
Всі, хто бажають надати кошти Українцям хворим на діабет в їх терміновій потребі в
інсуліні, будь ласка перейдіть за цим посиланням.

Про Кін Комьюнікейшенз - це агенція по відносинам із інвесторами повного комплексу
обслуговування із 14-річним досвідом залучення у багатьох галузях, таких як технології,
розробка копалин, наука про життя. Нашою метою завжди було плекання довготривалих
стосунків із інвесторами та медіа, що розпочинаються із звичайного підняття слухавки та
розмови.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте наш вебсайт.
Арлен Хенсен
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НьюДжен Медичні Пристрої, це компанія, головним бізнесом якої є розробка та
комерціалізація інноваційних безголкових пристроїв для ін’єкцій та систем ведення
підшкірних медикаментів. Вона розробляє продукти, використовуючи безголкову систему
постачання ліків для лікування декількох важливих захворювань, що налічують діабет,
анафілаксію, важкі мігрені, ерективну дисфункцію, хронічну анемію, нетропонію, артрит,
хвороби гормонів росту та запліднення, псоріаз, а також розробляє генетичні та
педіатричні вакцини.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте www.nugenmd.com
Twitter: @NuGenMD
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nugenmd/

