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Санофі в Україні допомогла киянам безкоштовно пройти
діагностику онкологічних захворювань
- Дні профілактики онкологічних захворювань в рамках соціальної
ініціативи «Крок до життя. Перевір себе» за підтримки Санофі
пройшли у Києві протягом листопада-грудня 2016 року Київ, Україна – 23 грудня, 2016 – Санофі в Україні підтримала соціальний проект «Крок до
життя. Перевір себе» у Києві, організований Міжфракційним депутатським об'єднанням з
питань профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, Департаментом
охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, об’єднанням громадських
організацій «Київське віче» та громадською організацією «Право на здоров’я». Дні
профілактики онкологічних захворювань відбулися у листопаді та грудні у київських клініках,
діагностичних центрах та у Київському міському клінічному онкоцентрі. Протягом цього
періоду кияни могли безкоштовно отримати консультацію та за необхідності пройти
додаткове обстеження (УЗД, мамографія та інше) в одній із вказаних лікарень.
«Онкологічні захворювання – одна з найрозповсюдженіших причин смерті не тільки в
Україні, але й у світі. Санофі постійно працює над пошуком нових підходів та
удосконаленням експертизи для розробки ефективних рішень для боротьби проти раку, –
прокоментував Гієм Граньє, Директор Санофі в Україні. – Ми в Санофі переконані, що
профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань є важливими компонентами їх
подолання. Саме тому компанія активно підтримує такі проекти як «Крок до життя.
Перевір себе» по всій країні. Чим більше українців отримають доступ до скринінгових
програм для вчасної діагностики захворювань, тим більше життів буде збережено».
Щороку в Україні реєструється близько 135 тис. нових випадків онкопатологій1. Серед
чоловіків найчастіше трапляються немеланомні види раку шкіри, серед жінок – рак молочної
залози. Лише 54% українських жінок з цим видом онкопатології живуть довше 5 років після
встановлення діагнозу1. У Західній Європі цей показник сягає 79%, в США – 90%1. Основними
проблемами у боротьбі проти раку в Україні є низький рівень обізнаності про онкологічні
захворювання, їх виявлення на пізніх стадіях та обмежений доступ до регулярних
профілактичних обстежень.
«Проект «Крок до життя. Перевір себе» проходив у листопаді та грудні на базі 10
районних консультативно-діагностичних центрів Києва та Київського міського
онкологічного центру. 4 447 осіб отримали фахові консультації лікарів-онкологів та 3 427
– пройшли обстеження в рамках проекту. У 56 пацієнтів було діагностовано рак, а у
402 осіб лікарі виявили підозру на онкологію та направили на додаткове
обстеження. Результати вражають. Без цього проекту згадані громадяни не мали б
змоги вчасно дізнатися про стан свого здоров’я та про необхідність належного лікування.
– повідомила Олена Терещенко-Єскіна, членкиня Координаційної ради об'єднання
громадських організацій "Київське віче". – Ми вдячні Санофі за те, що, як і ми, усвідомлює
значення та важливість вчасного виявлення онкологічних захворювань, і підтримала цю
скринінгову кампанію. Лише об’єднавши зусилля, ми можемо змінити на краще ситуацію із
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захворюваністю на рак, підвищити рівень обізнаності населення та показники раннього
виявлення хвороби на національному рівні».
У 2016 році Санофі в Україні підтримала безкоштовні скринінгові кампанії з виявлення раку не
лише у Києві, але й в Одесі (20-21 жовтня), де цього року ця подія була проведена вперше, а
також кампанію «Онко-Дозор» у Харкові (17-23 жовтня). 5 181 мешканець цих трьох міст
отримав консультацію лікарів та 3 886 з них пройшли додаткове обстеження. Санофі в
Україні, беручи участь у подібних ініціативах, продовжує постійну боротьбу з раком, аби
врятувати життя тисяч українців.
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