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Санофі надала гідроксихлорохін як гуманітарну допомогу 
Україні  

Київ – 13 квітня 2020 – У відповідь на звернення Міністерства охорони здоров’я 
Санофі, провідна фармацевтична компанія, надала Україні препарат Плаквеніл® 
(гідроксихлорохін) як гуманітарну допомогу. Такий крок компанія реалізувала 
слідуючи рішенню про готовність допомогти 50 країнам світу, чиї органи влади 
звернулися з відповідним запитом, надавши їм 100 мільйонів доз препарату. 

Адрієн Деламар-Дебутвіль, Генеральний директор Санофі в Україні так 
прокоментував рішення компанії:    

«У цей безпрецедентний для світової системи охорони здоров’я час ми 
прагнемо максимально підтримувати пацієнтів, медичних працівників та 
органи охорони здоров’я. Один із найважливіших пріоритетів компанії 
Санофі – продовжувати виробництво та безперебійну поставку ліків, на 
які покладаються наші пацієнти. Разом з тим, ми готові долучитися до 
боротьби України проти COVID-19 і співпрацювати з органами охорони 
здоров’я України в цьому напрямі. Саме тому компанія прийняла 
безапеляційне рішення відреагувати на запит Міністерства охорони 
здоров’я, надавши гуманітарну допомогу препаратом Плаквеніл®». 

В Україні препарат Плаквеніл® зареєстрований з такими показаннями: лікування 
ревматоїдного артриту, ювенільного ревматоїдного артриту, дискоїдного та 
системного червоного вовчака, а також дерматологічних захворювань, причиною 
виникнення або погіршення перебігу яких є дія сонячного  світла. 

Будь-яке застосування цього лікарського засобу для лікування COVID-19 
вважається використанням за межами зареєстрованих показань "off-label” (тобто 
за відсутності такого затвердженого показання, як хвороба, викликана COVID-19, в 
інструкції для медичного застосування). 

Безпека пацієнтів понад усе 

На сьогодні недостатньо клінічних доказів для висновків щодо безпечності та 
ефективності гідроксихлорохіну у лікуванні пацієнтів із COVID-19. Це – один із 
декількох лікарських засобів, які досліджує Всесвітня організація охорони здоров'я 
(ВООЗ) у міжнародному клінічному випробуванні для пошуку рішення щодо терапії 
від COVID-19. Санофі сприяє реалізації клінічних випробувань, надаючи ліки 



установам, де здійснюються дослідження та іншим незалежним дослідним 
центрам. Хоч гідроксихлорохін викликав багато сподівань у пацієнтів по всьому 
світу, слід пам’ятати про те, що результатів клінічних досліджень, які можуть бути 
позитивними або негативними, поки ще немає.  

Гідроксихлорохін має кілька загальновідомих серйозних побічних ефектів і його 
потрібно застосовувати з великою обережністю. Адже безпека пацієнтів понад усе. 

Гуманітарна допомога гідроксихлорохіном 

Завданням №1 для Санофі є забезпечення безперервності поставок ліків для 
пацієнтів, які отримують лікування гідроксихлорохіном згідно з чинними 
затвердженими показаннями. Паралельно з реалізацією цього завдання компанія 
наполегливо працює над забезпеченням урядів, які прагнуть збільшити запаси ліків 
у разі, якщо препарат буде визнаний ефективною терапією при COVID-19. 

Санофі продовжить надавати гуманітарну допомогу у вигляді ліків урядам та 
лікарняним установам, якщо клінічні дослідження, що тривають зараз, 
продемонструють ефективність та безпечність гідроксихлорохіну для лікування 
пацієнтів з COVID-19. 

Зусилля Санофі у боротьбі з COVID-19 

Санофі продовжує займати одну з провідних позицій у боротьбі з коронавірусом, 
здійснюючи разом з тим щоденну роботу задля виробництва та поставки важливих 
ліків для пацієнтів. Компанія також вивчає альтернативні варіанти лікування, 
зокрема, сарилумабом, для пацієнтів із важкою формою COVID-19 та використовує 
свій досвід для розробки нової вакцини. Обидві стратегії можуть мати негайні та 
пролонговані результати. Пошук рішення у боротьбі з настільки загрозливою 
пандемією, як COVID-19, вимагає співпраці для створення якомога більшої 
кількості варіантів для руху вперед, і Санофі наполегливо над цим працює. 

  
 

 
Про Санофі 
 
Зобов’язання Санофі — надавати підтримку людям, які мають проблеми зі здоров’ям. Ми є 
глобальною біофармацевтичною компанією, для якої здоров’я людей — ключовий пріоритет. Ми 
запобігаємо хворобам за допомогою вакцин, пропонуємо інноваційні рішення для боротьби з 
болем та полегшення страждань. Ми завжди поруч з пацієнтами, які мають рідкісні захворювання, 
та з мільйонами тих, хто живе з хронічними недугами. 
 
Завдяки зусиллям 100 000 співробітників у 100 країнах Санофі перетворює наукові інновації на 
терапевтичні рішення в усьому світі. 
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Керівник департаменту з питань 
корпоративних комунікацій Санофі в 
Україні 
 
Світлана Довгич 
тел.: + 38 044 354 20 00  
Svitlana.Dovgych@sanofi.com 

 

 

 

 

 


