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Санофі сприяє поширенню знань про діабет серед українців
З нагоди Всесвітнього дня боротьби з діабетом Санофі в Україні підтримала
низку соціальних ініціатив
Київ, 14 листопада 2017 р. – Санофі в Україні, провідна компанія у сфері охорони здоров’я,
підтримала проведення інформаційних заходів, організованих пацієнтськими організаціями Українською діабетичною федерацією та Міжнародною діабетичною асоціацією України з
нагоди Всесвітнього дня боротьби з діабетом. Ці соціальні ініціативи покликані поширити
знання про цукровий діабет, фактори ризику та профілактику захворювання, а також надати
психологічну підтримку пацієнтам.
Зокрема, Санофі сприяла проведенню «Діафоруму» в НСК Олімпійський» - а це семінари,
виставки та інформаційні сесії на тему контролю діабету та ефективних способів його
профілактики. Гості заходу мали змогу взяти участь в майстер-класах щодо принципів
здорового харчування при цукровому діабеті, спортивних навантажень, психологічних аспектів
життя з цим захворюванням, тощо.
Другим майданчиком для проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня боротьби з діабетом
традиційно став Український дім, де всі охочі виміряли рівень цукру та артеріальний тиск,
отримали безкоштовні консультації медичних фахівців – офтальмолога, ендокринолога,
кардіолога та терапевта.
«Щороку в листопаді в різних куточках України відбуваються заходи в рамках відзначення
Всесвітнього дня боротьби з діабетом. Санофі в Україні не залишається осторонь
проблеми діабету - компанія працює над ефективними терапевтичними рішеннями для
контролю цього захворювання, всебічно підтримує ініціативи пацієнтських організацій та
реалізовує власні проекти з метою профілактики діабету та надання підтримки тим
людям, які живуть з цією хронічною недугою, - зазначив Олександр Мельник, Керівник
напряму діабетичних препаратів Санофі в Україні. – Надзвичайно важливо, щоб проблема
діабету активно обговорювалася не лише в рамках Всесвітнього дня боротьби з діабетом,
а щодня, адже діабет вже став епідемією XXI століття, для боротьби з якою вкрай
необхідно об’єднати зусилля держави, медичної спільноти, громадських організацій та
бізнесу вже сьогодні», - додав він.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 422 мільйони людей у світі живуть з
діабетом1. Ускладнення діабету є основною причиною інвалідності, смерті та зниження якості
життя. В Україні офіційно зареєстровано майже 1,3 мільйона пацієнтів 2, а ще втричі більше
людей не знають про свою хворобу.

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.
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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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