
 

 

Evropská 846/176a – 160 00 PRAHA 6 – CZECH REPUBLIC – Tel.: +420 233 086 111 – Fax: +420 233 086 222 – www.sanofi.cz 

sanofi-aventis, s.r.o. – IČO: 44848200, DIČ: CZ44848200, zapsáno v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968 

 

• 

Reakce Sanofi na situaci na Ukrajině 

• 
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Jsme šokováni a zarmouceni hroznou brutalitou ruské agrese proti Ukrajině a z toho 

plynoucím utrpení Ukrajinců. V Sanofi proto neustále hledáme cesty, jak nejlépe pomoci 

ukrajinskému lidu. Jako společnost působící v oblasti zdravotnictví proto nadále 

zajišťujeme přístup pacientů k základním lékům a vakcínám. 

 

Stojíme v opozici vůči ruské válce na Ukrajině a plně podporujeme pozici mezinárodního 

společenství. Rozhodli jsme se proto okamžitě zastavit jakékoli nové výdaje, které nesouvisejí s 

dodávkami našich základních a život zachraňujících léků a vakcín v Rusku a v Bělorusku. To 

zahrnuje veškeré reklamní a propagační výdaje a zastavení jakéhokoli nového náboru pacientů do 

probíhajících klinických studií, i když budeme pokračovat v léčbě již zaregistrovaných pacientů. 

V těchto dvou zemích však nezastavujeme své aktivity úplně, jelikož by toto rozhodnutí připravilo 

místní obyvatele o základní a život zachraňující léky a vakcíny. To by odporovalo našemu 

přesvědčení pomáhat pacientům.  

 

Nadále ale děláme vše, co je v našich silách, abychom podpořili Ukrajinu a ukrajinský lid, počínaje 

našimi vlastními kolegyněmi a kolegy. Přijali jsme řadu výjimečných opatření, která mají našim 

zaměstnancům na Ukrajině pomoci čelit této kritické situaci. Prostřednictvím našich týmů v 

sousedních zemích poskytujeme konkrétní podporu kolegyním a kolegům a jejich rodinám, kteří 

učinili těžké rozhodnutí opustit Ukrajinu. 

 

Kromě finančních darů Červenému kříži naše nadace Sanofi koordinuje a urychluje dary základních 

léků a vakcín na podporu ukrajinských pacientů a ukrajinských uprchlíků. K dnešnímu dni bylo 

darováno 10,5 milionu léčiv (např. inzulíny, antiepileptika a léky používané v kritických situacích 

apod), z čehož může mít prospěch až 360 000 pacientů. 

 

Nadále doufáme, že řešení této krize bude nalezeno co nejdříve. Pokračujeme v podpoře našich 

kolegyň a kolegů na Ukrajině, stejně jako ukrajinského lidu a pacientů, dokud to bude potřeba. 

 

Aktivně pracujeme na řešeních, která umožní trvalý přístup k léčbě pro všechny naše 

ukrajinské pacienty na Ukrajině i mimo ni: 

 

Pacienti účastnící se klinických studií s léky Sanofi: Máte-li dotazy týkající se vaší účasti 

v klinické studii, kontaktujte nás na čísle +44 122 377 7070. Můžeme odpovědět buď v 

angličtině, nebo v ukrajinštině. 

 

V případě jakýchkoli dalších otázek o lécích a vakcínách Sanofi se obraťte na Sanofi Medical 

Information v zemi, ve které se nacházíte. Případně můžete svůj dotaz zaslat na adresu 

Medinfo.Ukraine@sanofi.com. Děkujeme.  

mailto:Medinfo.Ukraine@sanofi.com

