
 

 

 

Sanofi 

Donations: Sanofi donated USD 27.4 million for humanitarian aid to Ukraine. 

Support: 300,000 vaccines to support diphtheria and tetanus vaccinations for Ukrainians. 200,000 shots 

will go to Ukraine, while another 70,000 will go to the Czech Republic, Slovakia and Moldova, which are 

hosting a significant number of Ukrainian refugees. As of now, more than 30 million daily treatments have 

been donated by Sanofi as humanitarian aid, potentially helping 20,5 million patients. The overall market 

value of Sanofi’s donations on the medicines is over 21 million euros.  As for our activities in Russia, in full 

support of the international community's position, we have decided to immediately stop any new spending 

not related to the supply of our essential and life-changing medicines and vaccines in Russia, as well as in 

Belarus. This includes all advertising and promotional spending and a halt to any new recruitment of 

patients for ongoing clinical trials, though we will continue to treat patients already enrolled.  We have 

immediately informed the Ministry of Health of Ukraine, the members of the Committee on Nation Health, 

Medical Care and Medical Insurance in the Parliament of Ukraine, about the changes in Sanofi's activities 

in Russia and Belarus. In their turn these stakeholders disseminated Sanofi’s statements on their own 

publicly available resources.  "Since the beginning of the war, we have worked to provide patients in Ukraine 

access to our vital treatments and to mitigate the impact of the situation on our ongoing clinical trials in 

the country. In coordination with authorities and our partners, we’re accelerating the donation of our 

essential medicines and vaccines to support both patients in Ukraine and Ukrainian refugees in neighboring 

countries. In addition to our corporate donations, employee donations have also been organized across our 

affiliates. We provided humanitarian aid with life-saving medicines and made financial donations to respond 

to urgent needs in Ukraine. Sanofi in Ukraine has already handed over to the Ministry of Health of Ukraine 

drugs for patients with cardiovascular diseases, drugs for the treatment of bacterial infections, and insulins 

for diabetes patients. The additional insulin donations were made to provide patients with diabetes in 

different regions of Ukraine - Mariupol, Kyiv city and region, Mykolayiv, Zaporizhya, Sumy and others. 

Sanofi’s donations of insulins are equivalent to over 523 thousand daily treatments with potentially the 

monthly treatment of 17,5 thousand diabetic patients.   Caring for patients with neurological diseases, 

Sanofi provided humanitarian support for treating adult patients with multiple sclerosis. Clinical Trials. 

Clinical trials remain a critical option in the healthcare journey of Ukraine patients and Ukraine medical 

community is a long-standing exceptional partner to progress science and transform patient’s lives.  We at 

Sanofi are fully mobilized and launched a task force focused on protecting the continuity of the treatment 

for all the patients enrolled in our clinical trials, including for those who have made the difficult choice to 

leave their country.  We are working tirelessly to identify routes to secure resupply of the study drugs and 

maintain oversight of the patients’ care. We opened hot line to contact Sanofi Medical Team to support the 

patients participating in a clinical trial with a Sanofi product in and out of Ukraine. " 

 

Пожертви: Sanofi пожертвували 27.4 мільйона доларів на гуманітарну допомогу Україні. 



 
Підтримка: 300 тисяч вакцин для підтримки вакцинації українців від дифтерії та правця. 200 тисяч 

доз поїдуть в Україну, ще 70 тисяч – до Чехії, Словаччини та Молдови, які приймають значну кількість 

українських біженців. На даний момент Sanofi пожертвувала понад 30 мільйонів щоденних препаратів 

як гуманітарну допомогу, що потенційно допомагає 20,5 мільйонам пацієнтів. Загальна ринкова 

вартість пожертв Sanofi на ліки становить понад 21 мільйон євро. Що стосується нашої діяльності в 

росії, то, повністю підтримуючи позицію міжнародного співтовариства, ми вирішили негайно 

припинити будь-які нові витрати, не включаючи постачання життєво-необхідних ліків і вакцин в 

росію, а також в білорусь. Це включає всі витрати на рекламу, а також припинення будь-якого нового 

набору пацієнтів для поточних клінічних випробувань, хоча ми продовжуватимемо лікувати пацієнтів, 

які вже зареєстровані. Ми негайно поінформували МОЗ України, членів Комітету з питань охорони 

здоров’я, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України про зміни в діяльності 

Sanofi в росії та білорусі. У свою чергу ці зацікавлені сторони поширювали заяви Sanofi на власних 

загальнодоступних ресурсах. «З початку війни ми працювали над тим, щоб пацієнти в Україні 

отримали доступ до лікування, а також, щоб пом’якшити вплив ситуації на наші поточні клінічні 

випробування в країні. Співпрацюючи з владою та нашими партнерами, ми прискорюємо 

пожертвування життєво-необхідних ліків та вакцин для підтримки пацієнтів в Україні та українських 

біженців у сусідніх країнах. Окрім корпоративних пожертвувань, були організовані пожертви 

співробітників у наших філіях. Ми надавали гуманітарну допомогу ліками та фінансували 

пожертвування на нагальні потреби в Україні. Компанія Санофі вже передала МОЗ України ліки для 

пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, препарати для лікування бактеріальних інфекцій, 

інсуліни для хворих на цукровий діабет. Додаткові пожертвування інсуліну були здійснені для 

забезпечення хворих на цукровий діабет у різних регіонах України – Маріуполі, м. Києві та області, 

Миколаєві, Запоріжжі, Сумах та ін. Пожертвування Sanofi інсуліну еквівалентно понад 523 тисячам 

щоденних доз з потенційно щомісячним лікуванням 17,5 тисяч пацієнтів з цукровим діабетом. 

Піклуючись про пацієнтів з неврологічними захворюваннями, Sanofi надавала гуманітарну підтримку 

для лікування дорослих з розсіяним склерозом.  

Клінічні випробування. Клінічні випробування залишаються критичною опцією на шляху до 

здоров’я українських пацієнтів, а українська медична спільнота є давнім партнером у розвитку науки 

та зміні життя пацієнтів. Ми в Sanofi повністю мобілізовані та створили робочу групу, зосереджену на 

захисті безперервності лікування для всіх пацієнтів, залучених до наших клінічних випробувань, у 

тому числі для тих, хто зробив важкий вибір покинути свою країну. Ми невтомно працюємо над 

визначенням шляхів забезпечення препаратів для досліджень і продовжуємо здійснювати догляд за 

пацієнтами. Ми відкрили гарячу лінію задля зв’язку з медичною командою Sanofi, щоб підтримувати 

пацієнтів, які беруть участь у клінічних випробуваннях продуктів Sanofi в Україні." 

 


