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Санофі підсумувала результати пілотного проєкту з
вакцинації проти грипу в аптеках
Київ, 15 листопада 2021 року — Завершився пілотний проєкт з вакцинації
проти грипу в аптеках, ініційований фармацевтичною компанією Санофі та
реалізований у партнерстві з компанією аптека АНЦ і Академією Сімейної
Медицини України. Протягом 5 днів (10-14 листопада) 1714 українців зробили
щеплення від грипу у п’яти аптеках столиці, які брали участь у проєкті.
Проєкт став пілотною ініціативою з метою спрощення доступу українців до
вакцинації від грипу та наближення до прийнятої у Європі практики проходити
вакцинацію прямо в аптеці.
«Проєкт, який Санофі ініціювала цього року, отримав підтримку з боку
державних органів охорони здоров'я, лікарської та аптечної спільноти, і
підтвердив готовність України до впровадження таких передових
світових практик. Для поширення цієї ініціативи у майбутньому
потрібно впровадити низку законодавчих змін, зокрема надати
можливість фармацевтам робити щеплення в аптеці. Ми, зі свого боку,
готові поділитися досвідом реалізації подібних проєктів в інших країнах
та результатами цього пілотного проєкту, щоб вакцинація в аптеці
стала звичною практикою в Україні.» — прокоментував Рамі Мруа,
генеральний менеджер Санофі Пастер, бізнес-підрозділу по роботі з
вакцинами Санофі в Україні.
За словами лікарів, які брали участь у пілотному проєкті, високий інтерес до цієї
ініціативи з боку громадян свідчить про відкритість українців до нового способу
отримати щеплення, адже це просто, швидко та доступно.
Запровадження практики вакцинації проти грипу в аптеках може мати позитивний
вплив на рівень охоплення вакцинацією проти грипу та наблизити Україну до
європейських країн за цим показником. Для прикладу, охоплення вакцинацією від
грипу у країнах Європи сягає 60% населення та особлива увага приділяється
щепленню людей, які належать до групи ризику.
Про Санофі
Зобов’язання Санофі — надавати підтримку людям, які мають проблеми зі здоров’ям.
Ми є глобальною біофармацевтичною компанією, для якої здоров’я людей — ключовий
пріоритет. Ми запобігаємо хворобам за допомогою вакцин, пропонуємо інноваційні

рішення для боротьби з болем та полегшення страждань. Ми завжди поруч з пацієнтами,
які мають рідкісні захворювання, та з мільйонами тих, хто живе з хронічними недугами.
Завдяки зусиллям 100 000 співробітників у 100 країнах Санофі перетворює наукові
інновації на терапевтичні рішення в усьому світі.
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