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Stanowisko Sanofi w obliczu wojny w Ukrainie
Jesteśmy wstrząśnięci i przejęci straszliwą brutalnością rosyjskiej agresji na
Ukrainę i wynikającymi z niej cierpieniami narodu ukraińskiego. To ogromna
tragedia i nadal staramy się wypracować najlepszy sposób pomocy narodowi
ukraińskiemu.
Jako firma działająca w obszarze opieki zdrowotnej, skupiamy się na zapewnianiu
pacjentom dostępu do niezbędnych leków oraz szczepionek.
Stoimy w opozycji do rosyjskiej wojny w Ukrainie i w pełni popieramy stanowisko
społeczności międzynarodowej. Zdecydowaliśmy się wstrzymać nowe wydatki
niezwiązane z dostawami niezbędnych leków i szczepionek w Rosji, a także w
Białorusi. Dotyczy to wydatków na reklamę i promocję oraz wstrzymania rekrutacji
nowych pacjentów do badań klinicznych, będziemy jedynie kontynuować leczenie
pacjentów biorących udział w prowadzonych już badaniach klinicznych.
Całkowite zaprzestanie naszej działalności pozbawiłoby ludzi niezbędnych leków
oraz szczepionek.
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć Ukrainę i naród ukraiński,
poczynając od naszego zespołu z filii ukraińskiej. Podjęto szereg nadzwyczajnych
środków, aby pomóc naszym pracownikom w Ukrainie i stawić czoła tej krytycznej
sytuacji. Zapewniamy również konkretne wsparcie naszym pracownikom oraz ich
rodzinom, którzy podjęli trudną decyzję o opuszczeniu Ukrainy, za pośrednictwem
naszych zespołów w krajach sąsiadujących z Ukrainą.
Oprócz darowizn finansowych na rzecz Czerwonego Krzyża, Sanofi Foundation
koordynuje i przyspiesza przekazywanie niezbędnych leków oraz szczepionek w
celu wsparcia ukraińskich pacjentów i ukraińskich uchodźców. Na dzień dzisiejszy
przekazano 10,5 miliona dziennych dawek leków (np. insuliny, leki przeciw
padaczkowe) co potencjalnie przyniosło korzyści 360 000 pacjentom.
Jesteśmy również w stałym kontakcie z polskim Ministerstwem Zdrowia i Rządową
Agencją Rezerw Strategicznych, która koordynuje m.in. pomoc lekową dla
obywateli Ukrainy pozostających w swojej ojczyźnie.
Mamy nadzieję, że rozwiązanie tego kryzysu nastąpi najszybciej jak to możliwe.
Będziemy wspierać Ukrainę, naszych ukraińskich kolegów i koleżanki oraz
pacjentów, tak długo, jak będzie to potrzebne.
Jednocześnie informujemy, że aktywnie pracujemy nad rozwiązaniami, które
umożliwią stały dostęp do leczenia wszystkim naszym ukraińskim pacjentom w
Ukrainie i poza nią:
• W przypadku pytań dotyczących udziału pacjentów ukraińskich
uczestniczących w badaniu klinicznym z produktem leczniczym Sanofi
prosimy o kontakt pod numerem telefonu +44 1223777070. Odpowiedzi
udzielane są w języku angielskim lub ukraińskim.
• W przypadku wszystkich innych pytań dotyczących produktów Sanofi
prosimy o kontakt pod adresem: Pytania.Komunikacja@sanofi.com .
Pytania można także kierować na adres mailowy
Medinfo.Ukraine@sanofi.com.

