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Прес-реліз 
 

13 травня 2020 року 

BASF спрямовує кошти на боротьбу з COVID-19  

◼ Тернопільська міська дитяча лікарня отримає необхідне 

медобладнання 

◼ Монітори пацієнта надійдуть у медичний заклад до кінця травня 

 

Агродепартамент німецького концерну BASF виділив 600 тис. грн на потреби 

комунальної міської дитячої лікарні в Тернополі. Уряд визнав медзаклад 

госпітальною базою, де надається допомога хворим на COVID-19. Кошти 

підуть на купівлю моніторів пацієнта з функцією капнографії. Це – надзвичайно 

важливе обладнання для спостереження за перебігом хвороби та прогнозу 

стану пацієнта. Оскільки монітор автоматично контролює життєво-важливі 

показники людини: від розрахунку дози ліків до відстеження функціонування 

внутрішніх органів.  

За даними системи YouControl, Тернопільська область є 

недоукомплектованою медобладнанням. Тому допомога тут буде особливо 

доречною, зважаючи, що область входить до п’ятірки за кількістю хворих на 

коронавірус в Україні. 

«Складні часи, які зараз переживає країна та світ – не привід опускати руки. 

Свідченням цього є те, як бізнес та благодійні організації об’єдналися задля 

допомоги хворим. Адже кожна велика міжнародна компанія має нести 

соціальну відповідальність та підтримувати суспільство, у якому працює, – 

коментує Андрій Касьян, керівник департаменту Agricultural Solutions BASF в 
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Україні, Молдові та країнах Кавказу. – Сьогодні надзвичайно важливо 

оснастити лікарні технічно, бо обладнання для лікування хворих вкрай не 

вистачає. Крім того, закуплені монітори рятуватимуть не одне життя в 

майбутньому, тому що це – та техніка, яка необхідна реанімаційним 

відділенням на постійній основі. Тому нинішнє забезпечення медзакладів, а 

особливо обласних та районних, – виклик, який ми повинні прийняти». 

За словами Андрія Касьяна, агробізнес сьогодні перебуває на передовій 

продовольчої безпеки, оскільки здійснює посівну в екстремальних умовах – 

погодних та організаційних. Тому компанія максимально скеровує свою увагу з 

інших соціальних активностей на нагальні наразі питання порятунку життя 

людей. Раніше департамент Agricultural Solutions компанії BASF повідомляв 

про плани щодо продовження реконструкції палацово-паркового комплексу 

«Шарівка» в Харківській області. Проте сьогодні компанія повинна скерувати 

кошти в інше русло, адже зараз у фокусі життя людей, їхнє теперішнє та 

майбутнє.  

«Прогнози розвитку та поширення COVID-19 свідчать про зростання кількості 

хворих. Допомога BASF Agricultural Solutions особливо цінна тим, що монітори 

пацієнта – це техніка, яка має довготривалу перспективу. Вони відслідковують 

стан пацієнта і, зокрема, прогнозують його можливе потенційне погіршення. Це 

допомагає лікарям вчасно приймати рішення про переведення хворого на 

інтенсивну терапію. У такий спосіб монітори дають можливість уникати 

ситуацій та критичних станів пацієнтів, коли потрібна штучна вентиляція 

легенів. Завдяки моніторам ми працюємо на випередження», – пояснює Андрій 

Артимович, головний лікар Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. 

Він відзначає, що монітори будуть використовувати 24/7, адже саме так можна 

відслідкувати усю клінічну картину. Показники моніторів можна роздрукувати 

чи переглянути в електронному форматі протягом всього періоду лікування 

хворого. Це дозволить вловити найперші ознаки патологій та вберегти сотні 

життів маленьких пацієнтів Тернопільщини. 

Благодійний проєкт реалізується у партнерстві з БФ «Твоя опора». Фонд 

збирав і опрацьовував запити лікарень, які були визнані опорними та 

приймають хворих на коронавірус. «Твоя опора» має надійну репутацію як 

відповідального партнера для бізнесу. Це щороку підтверджує незалежний 

аудит. 
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Монітори надійдуть до лікарні до кінця травня. Звіт про надходження одразу 

оприлюднять на сторінках благодійного фонду та BASF Agricultural Solutions.  

Департамент надалі інформуватиме щодо подальших проектів у розрізі 

корпоративної соціальної відповідальності. 

 

Про підрозділ Agricultural Solutions компанії BASF 

Зі швидко зростаючим населенням світ все більше залежить від нашої здатності розвивати і 

підтримувати стале сільське господарство та здорове навколишнє середовище. Працюючи з 

фермерами, фахівцями з питань сільського господарства, експертами по боротьбі зі 

шкідниками та іншими об'єктами, ми повинні допомогти зробити це можливим. Ось чому ми 

інвестуємо в потужний науково-дослідницький і великий портфель, який включає насіння і його 

особливості, хімічний і біологічний захист сільськогосподарських культур, управління ґрунтом, 

здоров'я рослин, боротьбу зі шкідниками та цифрове сільське господарство. За допомогою 

експертних груп в лабораторіях, на полях, в офісах і на виробництвах ми об'єднуємо 

інноваційне мислення і практичні дії, щоб створювати ідеї реального світу, які працюють для 

фермерів, суспільства і планети. У 2018 році обсяг продажів нашого підрозділу склав 6,2 млрд 

євро. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте https://www.agro.basf.ua/uk/  

або сторінку в соціальній мережі. 

 

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми поєднуємо економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 117 000 співробітників BASF 

роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в 

кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, 

матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, 

рішення для сільського господарства. У 2019 році обсяг продажів концерну становив 59 млрд 

євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді 

американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF 

можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com.  
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