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Фіолетовий день: ініціативи Санофі в Україні для 
підтримки людей з епілепсією 

Київ, 23 березня 2016 р. – Санофі, глобальний лідер у сфері охорони здоров'я, що має 

багаторічний досвід у лікуванні захворювань центральної нервової системи та епілепсії 

зокрема, третій рік поспіль долучається до низки ініціатив з нагоди Всесвітнього дня 

підтримки людей з епілепсією. Цього року компанія виступила партнером профільних заходів 

для медичних фахівців, дітей з епілепсією та їхніх батьків, спрямованих на покращення 

соціалізації пацієнтів, підвищення рівня обізнаності суспільства та розвінчування хибних 

уявлень про хворобу.  

Марина Шишлова, Керівник бізнес-підрозділу рецептурних препаратів Санофі в 

Україні, наголосила на важливості реалізації проектів, спрямованих на покращення якості 

життя людей з епілепсією: «Епілепсія – хвороба, яка має сильний психологічний вплив на 

пацієнтів, їхніх рідних та близьких. Значною мірою це пов’язано з недостатнім рівнем 

поінформованості про захворювання та причини його виникнення, як серед суспільства в 

цілому, так і серед тих, хто, в першу чергу, має надавати підтримку людям з епілепсією – 

лікарів, педагогів та членів сімей. Тому Санофі, як соціально відповідальна компанія, активно 

діє у напрямку об’єднання зусиль з медичною та педагогічною спільнотами, пацієнтськими 

організаціями, аби спільними діями покращити обізнаність та знання про хворобу, а також 

надавати підтримку пацієнтам та їхнім близьким».  

Раїса Моісеєнко, Завідуюча кафедри дитячої неврології та медико-соціальної 

реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 

професор: «Серед факторів, які заважають людям з епілепсією вести повноцінне життя, 

можна виділити стигматизацію, несприйняття людей з епілепсією як рівних членів 

суспільства, а також недостатній рівень знань медичних фахівців та педагогів. Завдяки 

партнерству з компанією Санофі, яка активно долучається до вирішення соціальних проблем 

в країні, ми успішно втілюємо проекти, що допомагають змінювати сприйняття епілепсії та 

створювати сприятливе середовище для пацієнтів, підвищуючи рівень знань лікарів, 

вчителів, а також суспільства в цілому. Ми впевнені, що наше співробітництво робить 

вагомий внесок у медико-соціальну адаптацію та соціалізацію людей з епілепсією». 

Епілепсія – одне із найпоширеніших неврологічних захворювань у світі, з яким живуть більше 

50 млн людей1. У 90% випадків хвороба розвивається у дитинстві. Для України ця проблема 

є також надзвичайно актуальною – за офіційними даними 450 тис. людей в країні живуть з 

епілепсією2. Проблеми, з якими стикаються пацієнти, пов’язані не лише з доступом до 

ефективного лікування та реабілітації, але також з соціальною інтеграцією і низьким рівнем 

обізнаності суспільства про хворобу.  

                                                           
1
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/  

2
 http://www.vz.kiev.ua/ru/epilepsiya-xvoroba-plyus-diskriminaciya/  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/
http://www.vz.kiev.ua/ru/epilepsiya-xvoroba-plyus-diskriminaciya/


З метою покращення якості життя пацієнтів з епілепсією Санофі в Україні активно 

долучається до багатьох ініціатив. У 2014 році компанія ініціювала медико-соціальний проект 

за участі представників Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки, 

пацієнтських організацій, педагогічної спільноти, а також провідних медичних фахівців у 

сфері епілепсії. В рамках проекту в 2015 році компанія спільно з партнерами реалізувала: 

проведення семінарів та вебінарів для вчителів «Увага: епілепсія», а також освітніх програм 

для лікарів; запуск всеукраїнської програми регіональних шкіл епілептолога; розробку 

освітніх матеріалів для педіатрів і вчителів про соціалізацію пацієнтів, а також інформаційних 

буклетів з надання першої допомоги під час епілептичного приступу; організацію 

міжвідомчого Круглого столу з актуальних питань епілепсії в Україні. Порушення проблеми 

епілепсії в суспільстві сприяло створенню першої в Україні пацієнтської організації для 

людей з цим захворюванням. 

У 2016 році Санофі в Україні продовжує існуючі проекти та втілює нові програми, в тому числі 

вебінари та семінари для медичних фахівців та вчителів; бере активну участь у заснуванні 

регіональної школи для пацієнтів з епілепсією; долучається до заходів, ініційованих 

пацієнтськими організаціями, аби й надалі покращувати якість життя пацієнтів і 

забезпечувати їх підтримкою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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