Стенокардія під контролем. Серв’є та Європейське товариство
кардіологів проводять інформаційну кампанію в Україні
Київ, Україна – 23 травня 2019 р. В Україні стартувала інформаційна кампанія серед лікарів
та пацієнтів «Стенокардія під контролем». Вона є частиною міжнародної кампанії з
підвищення обізнаності про симптоми стенокардії, яка вперше була розроблена на
міжнародному рівні робочою групою з серцево-судинної фармакотерапії Європейського
товариства кардіологів за підтримки компанії Серв’є.
Стенокардія – початковий прояв ішемічної хвороби серця (ІХС), яка є головною причиною смерті
в Україні та у світі1. Близько 3 мільйонів українців мають даний діагноз. А 8 з 10 пацієнтів
страждають від нападів стенокардії та інших симптомів ІХС, незважаючи на лікування. З точки
зору економіки охорони здоров'я, стенокардія представляє серйозний тягар для суспільства.
Хвороба має негативний вплив на якість життя: у три рази збільшується ризик втрати
працездатності, у чотири рази збільшується ризик розвитку депресії у пацієнтів 2.
«В Україні 18% дорослого населення мають ІХС3. Незважаючи на ці тривожні цифри,
стенокардія, як головний прояв ІХС, часто не діагностується лікарями. Це означає, що багато
пацієнтів не отримують належного лікування, що призводить до поганого контролю нападів
та прогресування захворювання. В результаті пацієнти звертаються до лікарів уже з
інфарктом міокарда або помирають. Ми вважаємо, що змінити ситуацію можна шляхом
поширення інформації про симптоми стенокардії серед пацієнтів. І тут ми покладаємося на
фахівців охорони здоров’я в Україні, з якими ми будемо працювати у цьому напрямку», –
прокоментував член-кореспондент НАМН України, професор Олександр Миколайович
Пархоменко, президент Асоціації фахівців з невідкладної кардіології, який очолює робочу
групу кампанії «Стенокардія під контролем» в Україні.
За підтримки компанії Серв’є робоча група Європейського товариства кардіологів розробила
комплект матеріалів, які включають інформацію про захворювання та його симптоми, візуальну
шкалу для вимірювання ступеня інтенсивності симптоматики стенокардії, мобільний додаток, а
також рекомендації щодо здорового способу життя та ін. Матеріали дають вичерпну інформацію
про основні симптоми стенокардії, які пацієнти часто приймають за звичайне нездужання або
перевтому: біль у грудях, задишка, аритмії серця, втома. Після підтвердження діагнозу лікар
призначає не тільки відповідну терапію, але й надає рекомендації, які допоможуть знизити
негативні наслідки захворювання та частоту нападів стенокардії.
«До інформаційної кампанії вже долучилися понад 50 країн світу, серед яких і Україна, –
говорить Мішель Ешенбреннер, Генеральний директор Серв’є Україна. – Для Серв’є,
компанії з широкою експертизою в кардіології, важливо не тільки надавати ефективні
терапевтичні рішення для лікування та покращення життя пацієнтів, а й активно
взаємодіяти з медичною спільнотою у покращенні обізнаності та знань про захворювання. Бо
лише спільними зусиллями ми зможемо вчасно виявляти стенокардію та попереджати її
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ускладнення. Ми щиро сподіваємося, що така ініціатива стане хорошим початком боротьби зі
стенокардією та ішемічною хворобою серця».

Про компанію Servier
Servier – це міжнародна фармацевтична компанія, яка управляється неприбутковим фондом,
головний офіс якої розташований у м. Сюрен, Франція. З широкою міжнародною представленістю
у 149 країнах та оборотом у 4,2 мільярда євро у 2018 році, штат співробітників у світі складає
22 000 осіб. Група, що є цілком незалежною, реінвестує 25% свого обороту (за винятком
генеричних препаратів) у дослідження і розробки та використовує весь прибуток для розвитку
компанії. Корпоративне зростання Servier зумовлене постійним пошуком інновацій у п'яти
ключових сферах: серцево-судинні, імунозапальні, нейропсихіатричні, онкологічні захворювання
та діабет, а також діяльністю зі створення високоякісних генеричних препаратів. Крім розробки
лікарських засобів, Servier також пропонує цифрові рішення для здоров'я. В Україні Servier
здійснює свою діяльність вже майже 20 років.
Додаткова інформація: www.servier.com
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