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Міністерство охорони здоров’я України та Санофі в 
Україні: партнерство заради українських пацієнтів 

 

3 лютого 2016 р. – Міністерство охорони здоров’я України та фармацевтична 
компанія Санофі в Україні підвели попередні підсумки діяльності в рамках 
Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного 29 травня 2015 року. 

Партнерство МОЗ України та Санофі почалося у 2011 році з підписання першого 
меморандуму, який став основою для майбутньої успішної співпраці. У 2015 році 
сторони продовжили співробітництво на наступні три роки задля захисту здоров’я 
українців. Ціль меморандуму – забезпечити населення ширшим доступом до якісних 
ліків та медичних послуг, що є довгостроковим пріоритетом обох сторін. Документ, 
підписаний Міністром охорони здоров’я України Олександром Квіташвілі та 
Директором компанії Санофі в Україні Жан-Полем Шоером, окреслює зобов’язання 
компанії та Міністерства докладати зусиль для вирішення актуальних для України 
питань боротьби з діабетом, раком молочної залози, рідкісними захворюваннями, а 
також сприяння розвитку фармакоекономіки.  

Олександр Квіташвілі, Міністр охорони здоров’я України: «Міністерство вітає 
активну позицію міжнародних фармацевтичних компаній у процесі реформування 
сфери задля удосконалення системи охорони здоров’я та задоволення потреб 
пацієнтів. Дуже важливо забезпечити українців доступом до сучасних ліків і медичних 
послуг високої якості та підвищити обізнаність населення, щоб попередити 
розповсюдження захворювань». 

Жан-Поль Шоер, Директор компанії Санофі в Україні: «Санофі високо цінує 
співпрацю з МОЗ і цілковито підтримує прагнення міністерства змінити систему 
охорони здоров’я на краще та забезпечити доступ українців до сучасних лікарських 
засобів. Це наша спільна мета. Результати партнерства у 2015 році тільки 
підтверджують ефективність такого співробітництва – нам вдалося реалізували низку 
комплексних проектів, націлених на профілактику, підвищення обізнаності та 
діагностику захворювань на користь населення. Я впевнений, що спільними 
зусиллями ми можемо привнести позитивні зміни у систему охорони здоров’я». 

Основні результати спільної діяльності в рамках Меморандуму в 2015 році наступні:  

Напрямок покращення якості лікування цукрового діабету у дітей та дорослих: 

- підтримка процесу впроваждення механізму реімбурсації. Зокрема, компанія 
взяла участь у Фармакоекономічному експерному форумі та робочій групі МОЗ 
з питань реімбурсації; проведено 3 заходи в регіонах для формування 
розуміння процесу впровадження реімбурсації; 

- реалізація програми підтримки пацієнтів «Перші кроки з інсуліном Лантус» в 11 
областях – 1551 пацієнт зареєстрований у 63 школах самоконтролю, які 
працюють у 11 областях країни; 
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- організація освітніх семінарів для педіатрів та медсестер; 
- ціни на аналоговий інсулін зафіксовано на рівні 2013 року; 
- партнерство з Міжнародною діабетичною асоціацією України в рамках 

підтримки Всесвітнього дня діабету. Зокрема, було проведено соціально 
орієнтований інформаційний захід у Києві, а також низку регіональних 
активностей у Полтаві, Запоріжжі, Дніпропетровську, Херсоні та Вінниці. 

Напрямок покращення показників виявлення раку молочної залози на ранніх 

стадіях: 

- близько 8000 людей пройшли обстеження на наявність онкопатологій під час 

безкоштовних скринінгових кампаній у Києві, Львові та Харкові; 

- проведено масштабну інформаційну кампанію про важливість самообстеження 
та раннього виявлення раку; 

- організовано 10 освітніх лекцій для медичних фахівців у Києві. 

Напрямок розвитку української системи охорони здоров’я в галузі діагностики 
рідкісних захворювань: 

- для професійного розвитку у сфері генетичного аналізу та секвенування 
спеціалісти ОХМАТДИТу пройшли навчання та відвідали міжнародні освітні 
програми з орфанних захворювань, ініційовані компанією Джензайм;  

- близько 200 зразків передано на генетичний аналіз до лабораторій у Гамбурзі 
та Відні; 

- участь у розробці національних протоколів лікування хвороби Гоше, 
мукополісахаридозу 1 типу, хвороб Помпе та Фабре. 

 
 
 
Про Санофі 
Санофі, глобальний лідер у сфері охорони здоров'я, відкриває, розробляє і постачає терапевтичні 
рішення, орієнтовані на потреби пацієнтів. Санофі спеціалізується на рішеннях для діабету, вакцинах 
для людей, інноваційних препаратах, турботі про здоров'я споживачів, ринках, що розвиваються, 
ветеринарії і Джензаймі. Санофі зареєстрована на фондових біржах в Парижі (EURONEXT: SAN) та в 
Нью-Йорку (NYSE: SNY). 
 
 
Контакти для отримання додаткової інформації: 
Людмила Бабич, Керівник відділу корпоративних комунікацій Санофі в Україні  
Тел: + 38 044 354 20 00  
E-mail: lyudmyla.babych@sanofi.com  
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