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Санофі долучається до боротьби з діабетом в Україні
- Санофі в Україні об’єднується з партнерами у Всесвітній день боротьби з
діабетом для підвищення рівня обізнаності суспільства про хворобу та
способи її профілактики Київ, Україна – 17 листопада 2016 р.– Санофі в Україні підтримала низку ініціатив з нагоди
Всесвітнього дня боротьби з діабетом, організованих Міжнародною діабетичною асоціацією
України. Серед них – масштабний спеціалізований захід в Українському домі. Усі гості могли
безкоштовно пройти медичне обстеження та перевірити рівень цукру в крові, взяти участь у
майстер-класах для пацієнтів та фахівців у сфері охорони здоров’я, а також відвідати
виставку сучасних медичних товарів для контролю діабету. У рамках цієї ініціативи 1 400
людей перевірили рівень цукру в крові та виміряли артеріальний тиск. У 60% випадків
виявили підвищені показники та рекомендували пройти додаткове обстеження.
«Санофі постійно працює над вирішенням проблем пацієнтів з діабетом в Україні, надаючи
доступ до інноваційного лікування, навчання та оздоровлення, – зазначив Олександр
Мельник, Керівник департаменту Діабету, Онкологічних препаратів та Джензайм компанії
Санофі в Україні. – Але ми розуміємо, що це лише частина рішення. Саме тому для нас
дуже важливо об’єднувати зусилля з представниками медичної спільноти. Проекти, які ми
разом реалізовуємо, допомагають не залишати пацієнтів один на один із хворобою,
підвищувати рівень обізнаності суспільства про діабет і способи його профілактики».
Сьогодні поширення діабету набуває глобального масштабу: близько 415 млн.1 людей у світі
живуть із цим станом. За прогнозами, до 2040 року їхня кількість може зрости до 642 млн.,
тобто кожен десятий дорослий матиме це захворювання1. В Україні проблема діабету також
стоїть дуже гостро: кількість пацієнтів сягає 1,2 млн.2 осіб, і щороку вона збільшується на 5%.
«Проблема діабету є дуже актуальною в контексті громадського здоров’я в Україні,
оскільки 2 з 3 пацієнтів не знають про свій стан3. – наголосила Людмила Петренко,
Президент Міжнародної діабетичної асоціації України. – На момент виявлення він вже може
спричинити незворотні ускладнення. Я щиро вдячна Санофі за внесок у боротьбу із цим
захворюванням в Україні, а також за довготривалу підтримку наших соціальних ініціатив».
Санофі реалізовує численні проекти, спрямовані на покращення якості життя дорослих та
дітей з діабетом, а також підвищення рівня обізнаності громадськості про проблему. Так,
впродовж вже семи років компанія ініціює проведення Всеукраїнського конкурсу малюнка
серед дітей з цукровим діабетом. Створена в рамках цієї ініціативи «Інсталяція про
здоров’я. Від дітей з діабетом до світу дорослих» була встановлена в Українському домі
до Всесвітнього дня боротьби з діабетом, щоб звернутися до аудиторії із закликом вести
здоровий спосіб життя, бути активними, правильно харчуватися та регулярно перевіряти
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рівень глюкози у крові. Також відвідувачі могли переглянути виставку робіт цьогорічних
учасників.
У 2016 році в рамках масштабної програми «Діабет. Допоможемо разом» компанія
традиційно надала дітям з цією хворобою можливість пройти курс відпочинку та
оздоровлення в спеціалізованому санаторії «Березовий Гай» в Миргороді. Крім того, Санофі
постійно підтримує 27 шкіл самоконтролю цукрового діабету.

Про Санофі
Санофі, світовий лідер у сфері медичних рішень, що відкриває, розробляє і постачає
терапевтичні рішення, орієнтовані на потреби пацієнтів. Санофі складається з п’яти
глобальних бізнес-підрозділів: діабет та серцево-судинні захворювання, внутрішні
захворювання та ринки, що розвиваються, Санофі Джензайм, Санофі Пастер та Меріал.
Санофі зареєстрована на фондових біржах в Парижі (EURONEXT: SAN) та в Нью-Йорку
(NYSE: SNY).
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