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Санофі в Україні підтримала акцію з ранньої діагностики 
раку молочної залози в Одесі 

 
 
Київ, Україна – 27 жовтня, 2016 – Санофі в Україні підтримала акцію з раннього виявлення 
раку молочної залози в Одесі, організовану благодійним фондом «Право на життя», 
Одеським національним медичним університетом та Одеським обласним онкологічним 
диспансером у рамках місяця обізнаності про рак молочної залози (РМЗ), який світова 
спільнота традиційно відзначає у жовтні. Кампанія спрямована на підвищення рівня раннього 
виявлення цього виду онкопатології і забезпечення якомога більшої кількості українок 
доступом до її діагностики. 20-21 жовтня жителі Одеси могли безкоштовно отримати 
консультацію лікаря-мамолога і пройти мамографію.  

«Онкологічні захворювання – одна з найрозповсюдженіших причин смерті не тільки в 
Україні, але й у світі. Санофі постійно працює над розробкою нових ефективних рішень для 
боротьби проти раку, – прокоментував Гієм Граньє, Директор Санофі в Україні. – Ми в 
Санофі переконані, що профілактика та раннє виявлення раку молочної залози є важливими 
компонентами боротьби з хворобою. Саме тому компанія вже не перший рік активно 
підтримує скринінгові програми для вчасної діагностики захворювання та постійно 
розширює географію проектів, щоб зберегти якомога більше життів українців».  

«Протягом двох днів кампанії в Одесі 256 жінок отримали консультації фахівців, а 149 – 
були направлені на мамографію. За результатами обстеження у 5 жінок було виявлено рак 
грудної залози на ранній стадії. Кожен випадок вчасного виявлення раку може зберегти 
життя жінки. Потрібно й надалі докладати максимальних зусиль, щоб скринінгові програми 
проходили у місті регулярно, – зазначив Олександр Заволока, головний позаштатний 
онколог Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради. – Я вірю, що завдяки 
підтримці таких партнерів як  Санофі в Україні ми зможемо забезпечити людей доступом 
до діагностики і завдяки цьому покращити показники виживаності українок з раком грудної 
залози». 

Щороку в Україні реєструється близько 13,6 тис. нових випадків РМЗ1. Гострою проблемою є 
виявлення захворювання на пізніх стадіях. Кожної п’ятої смерті можна уникнути, якщо 
діагностувати патологію вчасно та пройти належне лікування2. Лише 54% українських жінок з 
онкопатологією молочної залози живуть довше 5 років після встановлення діагнозуError! 
Bookmark not defined.. В Західній Європі цей показник сягає 79%, в США – 90%Error! 
Bookmark not defined.. Основними проблемами у боротьбі проти раку в Україні є низький 
рівень обізнаності про онкологічні захворювання та обмежений доступ до регулярних 
профілактичних обстежень. 
 
 

Про Санофі 

Санофі, глобальний лідер у сфері охорони здоров'я, відкриває, розробляє і постачає 
терапевтичні рішення, орієнтовані на потреби пацієнтів. Санофі складається з п’яти 
глобальних бізнес-підрозділів: діабет та серцево-судинні захворювання, внутрішні 
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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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