
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

ТОВ «Серв’є Україна» передала поліцейським 
автоматичні дефібрилятори  

 
Київ, 06 грудня 2019 р. – ТОВ «Серв’є Україна» з метою підвищення якості надання домедичної 
допомоги передає управлінню поліції в метрополітені ГУ НП України в м. Києві два пристрої для 
відновлення роботи серцевого м’язу – автоматичний зовнішній дефібрилятор. 
 
Раптова зупинка серця є однією з вагомих причин смерті в Україні та Європі. Бригада швидкої 
допомоги не завжди встигає дістатись до потерпілого, щоб надати необхідну допомогу. Значній 
кількості смертей можна було б запобігти, якби автоматичні дефібрилятори були встановлені 
поруч. Використання дефібрилятора у перші дві хвилини зупинки серця збільшує шанси на 
виживання на 80%1. Наразі в Україні автоматичні дефібрилятори майже відсутні в публічних 
місцях. 
 
«Серв’є Україна прагне, щоб допомога була завжди поруч із пацієнтом. Ми ініціюємо проект із 
встановлення автоматичних дефібриляторів на станціях київського метрополітену для 
підвищення можливості врятувати людину під час зупинки серця до приїзду швидкої допомоги. 
Піклування про здоров’я та життя людей є першочерговим завданням для нашої компанії. 
Усвідомлюючи нашу відповідальність перед суспільством, ми завжди готові підтримати 
проекти, що сприяють запровадженню світових стандартів безпеки та направлені на 
забезпечення доступу до якісної охорони здоров’я», - зазначив  Мішель Ешенбреннер, 
Генеральний директор Серв’є Україна. 
 

Під час заходу керівник «Центру спеціальної підготовки» Олег Картавий розповів поліцейським 
про призначення дефібрилятора та особливості його використання, а також продемонстрував на 
тренувальному манекені застосування такого медичного пристрою. 
 
«При раптовій зупинці серця людський мозок живе 4-6 хв. Саме в цьому часовому проміжку 
необхідно почати проведення серцево-легеневої реанімації, максимально швидко підключити 
обладнання і провести дефібриляцію, що дасть шанс вижити більш ніж 60% постраждалих. 
Саме своєчасний початок серцево-легеневої реанімації і рання дефібриляція рятують життя», 
- зазначив Олег Картавий, Керівник Центру спеціальної підготовки. 
 
Начальник управління поліції метрополітену Михайло Ніконов висловив вдячність 
представникам компанії «Серв’є»: «Надане обладнання дозволить більш ефективно 
виконувати завдання, які поставлені перед поліцейськими, у тому числі з надання домедичної 
допомоги. На сьогодні частина співробітників поліції вже пройшла курси парамедиків та 
отримала відповідні сертифікати і можуть здійснювати швидкі та ефективні реанімаційні дії. 
Впевнений, що після проходження відповідних тренінгів усі співробітники поліції, які несуть 
службу на станціях метро, зможуть використовувати дефібрилятори задля безпеки та 
захисту життя та здоров’я громадян». 
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1Circulation 2000; 102:I-60-I-76; 22 Aug 2000 
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Помічник керівника столичної поліції Ольга Юскевич подякувала партнерам та 

представникам тренінгової компанії за допомогу: «Хочу зазначити, що поліцейські постійно 

працюють над вдосконаленням своїх професійних навичок. Тож тепер завдяки дефібриляторам 

поліцейські зможуть більш ефективно надавати домедичну допомогу громадянам». 

 

--- 

 
Довідка: 
 
Про компанію Servier 
Servier – міжнародна фармацевтична компанія, яка управляється неприбутковим фондом, 
головний офіс якої розташований у м. Сюрен, Франція. Компанія представлена у 149 країнах, 
штат співробітників у світі складає 21 700 осіб. Група, що є цілком незалежною, реінвестує 25% 
свого обігу (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. Додаткова інформація: www.servier.com.  
 
Контакти ТОВ «Серв’є Україна» для представників ЗМІ: 

Ганна Акопян, hanna.akopian@servier.com, тел. +380 44 490 34 41 
 
 

http://www.servier.com/
mailto:hanna.akopian@servier.com

