Życie diabetyka jest łatwiejsze z Asystentem
Cukrzyca.pl

Asystent Cukrzycy miał swoją premierę 3 miesiące temu. To pierwsza w Polsce
aplikacja zdrowotna dostępna zarówno na Asystencie Google jak i Facebooku. Dziś
twórcy opowiadają o tym, jak Asystent zmienił życie ich użytkowników.

Asystent dla diabetyków w Polsce znacząco ułatwia życie
Po trzech miesiącach po premierze pomocnika cukrzycy na Asystencie Google twórcy mogą
się pochwalić!
“Użytkowników Asystenta Cukrzyca.pl nie ubywa! Ci bez końca testują aplikację. Codziennie
monitorujemy kolejne zapytania i aktualizujemy bazę produktów. Kilka razy dostaliśmy
nawet na Facebooku podziękowania od użytkowników, którzy są zachwyceni tym, jak dużo
dla nich robimy. To miłe, słyszeć takie słowa od osób, dla których właśnie tworzymy nasze
narzędzia” - mówi redakcja portalu Cukrzyca.pl.

Pani Roksana napisała do redakcji, zachwycona, że nie musi już wyszukiwać tabel w
internecie. Z cukrzycą typu 1 dużo dokładniej wylicza swoje dawki insuliny do posiłku, niż gdy
robiła to sama wcześniej. I, przede wszystkim, robi to znacznie szybciej.

Ile osób korzysta z Asystenta Cukrzycy?
Każdego miesiąca z aplikacji korzysta coraz więcej osób.
“Zaobserwowaliśmy bardzo dużo wzrost aktywnych użytkowników w czerwcu. W ostatnich
30 dniach z aplikacji skorzystało 1900 osób i przeprowadzili oni ponad 7 tysięcy rozmów z
Asystentem” - mówi redakcja Cukrzyca.pl.
Z naszej aplikacji korzystają już w środowisku cukrzycowym, ale również wśród osób z
Insulinoopornością. Dietetyczka z Fundacji Insulinooporność tak mówi o aplikacji:
“Korzystanie z aplikacji jest niezwykle proste. Będzie pomocne dla osób wiecznie
zabieganych, którym brakuje czasu. Cukrzyca.pl to dobre źródło łatwo dostępnej informacji.
Pamiętaj! Mów wyraźnie i nie za szybko. Nie zapomnij, że rozmawiasz z aplikacją a nie
człowiekiem, który domyśli się co masz na myśli. Mam nadzieję, że aplikacja będzie dalej się
rozwijać i w bazie danych znajdzie się więcej produktów spożywczych.”

Kolejne plany twórców Asystenta Cukrzycy
Twórcy w następnej kolejności zamierzają skupić się na wprowadzeniu możliwości
sprawdzania liczby węglodowanów w produktach. “Wiele osób zgłaszało nam, że opiera
swoją dietę przede wszystkim na liczbie węglowodanów i fajnie by to uzupełniło możliwości
Asystenta.” - mówią twórcy. “Ważne jest dla nas, by dostarczać diabetykom najbardziej
przydatne materiały”.
To mówiąc, twórcy nie rzucają słów na wiatr. Co chwile wypuszczają na świat kolejne
przydatne cukrzykom narzędzia: k
 alkulator dawki insuliny, zaświadczenia dla podróżnych,
dzienniczki samokontroli czy kartę diabetyka.
A już niedługo planują coś jeszcze większego…
Jeśli macie jakiekolwiek pomysły, co może się przydać diabetykowi, czy ułatwić mu życie,
redakcja jest otwarta na każdą propozycję. Zdradzają, że ich kolejny projekt również będzie
związany z dietą diabetyka.

Jak przetestować Asystenta Cukrzyca.pl?
Nie mieliście jeszcze okazji przetestować Asystenta na własnym telefonie? Możecie go
uruchomić przez Asystenta Google, mówią “Ok Google, Porozmawiaj z Cukrzyca.pl”, albo
pisząc na Facebookowym Messengerze do Cukrzyca.pl.

