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Інновації в діабеті 

для покращення якості життя пацієнтів  
 

Київ, 15 квітня 2016 р. – Санофі в Україні, провідна компанія у сфері охорони здоров’я, 

провела панельну дискусію на тему «Інновації в цукровому діабеті: покращення якості 

життя пацієнтів вже сьогодні». Захід був присвячений обговоренню проблеми діабету, як 

неінфекційної епідемії XXI століття, незадоволених потреб пацієнтів та інноваційних 

медичних розробок як одного із найважливіших факторів покращення якості життя людей з 

діабетом. У дискусії взяли участь Микола Тронько, віце-президент НАМНУ, директор 

Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, президент 

Асоціації ендокринологів України, Борис Маньковський, член-кореспондент НАМНУ, 

головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю 

«Ендокринологія», президент Української діабетологічної асоціації, Гієм Граньє, Директор 

Санофі в Україні, Любов Соколова, доктор медичних наук, ендокринолог.  

Проблема діабету постає надзвичайно гостро в Україні, адже 1,2 млн1 українців живуть з 

цією хворобою, і їх кількість щороку зростає на 5% – це одне з найбільш нагальних та 

важливих питань у сфері охорони здоров’я, яке потребує термінового вирішення. Проблема 

полягає не лише в масштабах розповсюдження діабету, а й у якості лікування, яке 

отримують пацієнти. 

Микола Тронько, віце-президент НАМНУ, директор Інституту ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, президент Асоціації ендокринологів 

України, представив результати клінічного дослідження реальної практики лікування діабету 

IDMPS (International Diabetes Management Practices Study): «У ході дослідження було 

виявлено, що кількість пацієнтів, які контролюють рівень цукру у крові зменшилася: у 2011 

році лише 15% людей з діабетом досягали глікемічного контролю, а в 2014 році цей показник 

знизився до 12%. Це означає, що більш ніж 80% пацієнтів з діабетом в Україні знаходяться у 

зоні високого ризику виникнення серцево-судинних ускладнень. Ситуація потребує 

комплексного рішення, частиною якого має бути ефективна терапія». 

«Для того, щоб зробити лікування діабету більш ефективним і, відповідно, підвищити якість 

життя людей з діабетом, необхідні нові терапевтичні рішення. Інноваційний базальний 

інсулін, розроблений компанією Санофі, для лікування дорослих з діабетом 1-го і 2-го типів, 

забезпечує стабільний та тривалий глікемічний контроль, а також знижує ризик гіпоглікемії  

що дозволяє мінімізувати появу ускладнень, спричинених хворобою, та покращити якість  

життя людей з діабетом», – відмітив Борис Маньковський, член-кореспондент НАМНУ, 

головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за 

спеціальністю «Ендокринологія», президент Української діабетологічної асоціації. 

«Саме потреби пацієнтів стали рушійною силою для нових досліджень та розробок компанії 

Санофі, що дозволило запропонувати нове терапевтичне рішення для людей з діабетом В 
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ході клінічних випробувань було доведено, що препарат забезпечує стабільний та 

ефективний контроль рівня цукру в крові, а також має сприятливий профіль безпеки. Він 

суттєво знижує ризик гіпоглікемії у людей з діабетом 2-го типу в будь-який час дня та ночі – 

прокоментував Гієм Граньє, Директор Санофі в Україні. – Ми раді повідомити, що 

Україна є однією з перших країн світу, яка отримує доступ до інноваційного рішення, що 

дозволяє контролювати хворобу більш ефективно. Це ще один важливий крок до 

покращення якості життя пацієнтів».  

Сьогодні діабет вважається глобальною епідемією, оскільки 3822 млн людей у світі живуть з 

цим захворюванням. За прогнозами до 2035 року їх кількість зросте до 592 млн. Тенденція 

до зростання кількості випадків діагностування діабету спостерігається також і в Україні – 

щороку реєструється 100 тис.3 нових випадків захворювання.  
 

 

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). 

Заяви прогностичного характеру 

Цей прес-реліз містить заяви прогностичного характеру згідно Закону «Про реформу розглядів судових спорів 
з цінних паперів» 1995 року зі змінами та поправками. Твердження прогнозного характеру – це твердження, які 
не є історичними фактами. До таких тверджень належать прогнози і оцінки а також припущення, що лежать 
у їх основі, твердження про плани, цілі, наміри та очікувані результати, які стосуються майбутніх фінансових 
результатів, подій, операцій, розробок і потенціалу продуктів і послуг, а також заяви щодо майбутньої 
діяльності. Заяви прогностичного характеру звичайно можна розпізнати за наявністю слів «очікує», 
«припускає», «починає», «має намір», «оцінює», «планує» та інших подібних виразів. Незважаючи на те, що 
керівництво Санофі вважає, що ці очікування, які містяться в заявах прогностичного характеру, 
обґрунтовані, інвестори мають врахувати, що прогностична інформація та заяви залежать від різних ризиків 
і невизначеностей, багато з яких важко передбачити і які в основному не залежать від Санофі. У цьому зв'язку 
реальні результати та розвиток подій можуть значно відрізнятися від тих, які викладаються, маються на 
увазі або передбачаються в інформації або заявах прогностичного характеру. До таких ризиків і 
невизначеностей відносяться, крім іншого, невизначеності, пов'язані з дослідженнями та розробками, 
майбутніми даними клінічних досліджень, включаючи пост-маркетингові дослідження, рішення регуляторних 
органів, таких як Управління контролю якості продуктів і лікарських засобів США (FDA) або Європейське 
агентство з лікарських препаратів (EMA), відносно можливості схвалення та відповідної дати цього 
схвалення, заявки, яка може бути подана відносно будь-якого препарату, пристрою або біологічного продукту, 
а також рішення цих органів, що стосуються маркування та інших факторів, які можуть вплинути на 
наявність або комерційний потенціал цих продуктів-кандидатів, відсутність гарантії того, що у випадку 
схвалення продукту-кандидату останній буде мати комерційний успіх, майбутнє затвердження та 
комерційний успіх терапевтичних альтернатив, здатність Групи скористатися зовнішніми можливостями 
для зростання, тенденції в обмінних курсах і переважаючі процентні ставки, вплив політики стримування 
витрат і наступних змінах, середня кількість акцій в обігу а також обговорені або позначені у відкритих 
документах, спрямованих Санофі у Комісію з цінних паперів США (SEC) і Департамент фінансових ринків 
Франції (AMF), у тому числі перераховані в розділах «Фактори Ризику» і «Застереження щодо заяв 
прогностичного характеру» у щорічному звіті Санофі за Формою 20-F за рік, що завершився 31 грудня 2015 
року. За винятком випадків, передбачених застосовним законодавством, Санофі не бере на себе зобов'язань 
надавати нові варіанти або переглядати будь-які заяви або інформацію прогностичного характеру. 

 

 

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  

 

                                                           
2
 International journal of endocrinology, №7(71), 2015 

3
 http://www.apteka.ua/article/350970 

mailto:lyudmyla.babych@sanofi.com
http://www.apteka.ua/article/350970

