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ПАРТНЕРСТВО В ДІЇ: КРОКИ ДО ПОКРАЩЕННЯ 
ПОКАЗНИКІВ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ РАКУ В УКРАЇНІ  

 

Київ, 9 лютого 2016 р.  – Санофі, провідна компанія у сфері охорони здоров’я і  лідер 
у лікуванні онкологічних захворювань, підтримала проведення круглого столу “Раннє 
виявлення раку: ефективна співпраця заради життя українців” з нагоди 
Всесвітнього дня боротьби проти раку. Круглий стіл зібрав представників медичної 
спільноти та пацієнтських організацій для обговорення проблеми раннього 
виявлення раку в Україні та необхідності об’єднання зусиль заради пошуку 
найефективніших рішень для покращення показників ранньої діагностики цього 
захворювання.  

В Україні проблема раку є надзвичайно актуальною: від онкозахворювань 
страждають більше 1 млн жителів країни. Щороку реєструється близько 160 тис. 
нових випадків хвороби. За інформацією Національного канцер-реєстру у 2014 році 
на профілактичних оглядах було виявлено 29,8% онкологічних хворих, у тому числі 
9,2% злоякісних новоутворень було діагностовано у дітей1.   

Олена Колесник, Директор Національного інституту раку, заслужений лікар 
України, доктор медичних наук: “Щодня в Україні 450 осіб дізнаються, що 
захворіли на рак, і ця статистика продовжує зростати. Найбільш поширеним видом 
онкологічних захворювань серед жінок є рак молочної залози, який трапляється у 1 з 
5 випадків1, серед чоловіків – немеланомні види раку шкіри та рак передміхурової 
залози. Більше ніж 30% усіх онкозахворювань в Україні діагностується на пізніх 
стадіях, що негативно впливає на загальний перебіг та результат хвороби. 
Виявлення будь-яких патологій на ранніх стадіях забезпечує доступ до ширшого 
вибору лікування. Так, кожної п’ятої смерті від раку можна запобігти, якщо 
діагностувати захворювання вчасно та пройти відповідну терапію2”. 

Жан-Поль Шоер, Директор компанії Санофі в Україні: “Ми в Санофі переконані, 
що комплексний підхід і об’єднання зусиль – це те, що допомагає знайти 
найефективніші рішення для зниження рівня захворюваності на рак. Сучасне 
лікування та рання діагностика відіграють ключову роль у боротьбі з цією хворобою. 
Налагоджуючи партнерство з пацієнтськими організаціями та органами влади, 
Санофі в Україні постійно підтримує скринінгові та інформаційні кампанії по всій 
країні. Результати спільних проектів, проведених у 2015 році в Києві, Харкові та 
Львові, тільки підтверджують ефективність державно-приватної співпраці. Рак, 
виявлений на ранніх стадіях, успішно піддається лікуванню. Тому, продовження 
партнерства заради підвищення рівня обізнаності про важливість своєчасної 
діагностики необхідне для забезпечення вчасного лікування і покращення показників 
виживаності”.  

                                                 
1 Бюлетень Національного канцер-реєстру України №16  http://www.ncru.inf.ua   
2 http://www.unn.com.ua/uk/news/1183536-bilshe-1-mln-ukrayintsiv-khvori-na-rak 
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Під час зустрічі Тетяна Лєман, виконавчий директор Української федерації боротьби 
проти раку та громадської організації “Центр “Рівне право на життя”, відзначила 
позитивні результати скринінгової кампанії у Львові та Харкові – 2014 осіб пройшли 
обстеження у 2015 році. Лише у 36% пацієнтів не виявили патологій. У 20 жінок 
діагностували онкозахворювання та направили на подальше обстеження. Ініціатори 
проекту планують розширити кампанію на інші регіони України. У 2016 році в 
ініціативі візьме участь Одеса, де жителів міста забезпечать доступом до 
безкоштовних обстежень. 

Олена Єскіна, координатор проекту “Крок до життя. Перевір себе”, підбила підсумки 
соціальної акції з профілактики та раннього виявлення раку, яка успішно пройшла у 
Києві у 2015 році – було обстежено 5407 осіб, у 300 з них лікарі виявили підозру на 
онкопатологію.  

Санофі в Україні займає активну позицію у боротьбі проти раку. Компанія виходить за 
рамки надання якісного та інноваційного лікування, реалізовуючи проекти, 
спрямовані на підвищення показників ранньої діагностики онкологічних захворювань, 
покращення якості життя пацієнтів, а також надання їм підтримки у боротьбі з 
хворобою.  

Так, у 2015 році Санофі в Україні підписала Меморандум про взаєморозуміння з 
Міністерством охорони здоров'я, в рамках якого одним з напрямків співпраці є 
покращення показників виявлення раку молочної залози (РМЗ) на ранніх стадіях. У 
червні-вересні 2015 року компанія підтримала соціальний проект з профілактики та 
ранньої діагностики онкологічних захворювань “Крок до життя. Перевір себе” 
серед населення м. Києва. У 2013 році Українська федерація боротьби проти раку і 
громадська організація “Центр “Рівне право на життя” за партнерства Санофі в 
Україні, місцевих рад і клінічних онкологічних центрів організували скринінгові 
кампанії з ранньої діагностики РМЗ “Онко-Дозор”. Раніше компанія також 
реалізувала масштабний інформаційно-профілактичний проект “Подбай про них!”, 
а також долучилася до створення “Щоденника пацієнта” і брошури “Якщо у 
близької вам людини виявили рак”. У 2013-2015 роках Санофі підтримувала 
програми соціальної реабілітації та психологічної допомоги онкохворим дітям в 
рамках Меморандуму про взаєморозуміння з Національною дитячою 
спеціалізованою клінічною лікарнею ОХМАТДИТ. 

 
 
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  
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