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Тернопільська лікарня отримала від BASF монітори пацієнта
◼ Медобладнання передали Тернопільській міській дитячій лікарні
◼ Монітори пацієнта дадуть змогу лікарям працювати на випередження
й оперативно реагувати на погіршення стану
11 – червня 2020 – Київ, Україна. Тернопільська міська дитяча лікарня
отримала необхідне обладнання для контролю за лікуванням маленьких
українців

–

монітори

пацієнта

з

функцією

капнографії.

Медтехніка

надзвичайно важлива для спостереження за перебігом хвороби та прогнозу
стану пацієнта. Оскільки автоматично контролює життєво-важливі показники
людини: від розрахунку дози ліків до відстеження функціонування внутрішніх
органів.

Закупівлю

медобладнання

профінансував

агродепартамент

німецького концерну BASF.
«Щодня у новинах ми бачимо, що лікарі фіксують нові випадки зараження. У
таких умовах підтримка з боку великого бізнесу та його готовність прийти на
допомогу вкрай важливі. Особливо це стосується технічного оснащення
медзакладів, адже обладнання для лікування хворих досі не вистачає.
Закуплені нами монітори рятуватимуть не одне життя в майбутньому, –
коментує Андрій Касьян, керівник департаменту Agricultural Solutions BASF в
Україні, Молдові та країнах Кавказу. – Ми у BASF щодня працюємо над
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розробкою

та

впровадженням

інновацій

для

забезпечення

сталого

майбутнього. Фокус на збереженні найціннішого – здоров’я та життя людей, –
наш беззаперечний пріоритет».
Уряд визнав дитячу лікарню в Тернополі опорною базою для лікування
хворих на COVID-19. Крім того, вона стала базовим закладом з надання
меддопомоги дітям з інфекційними захворюваннями в усій Тернопільській
області. Наразі в стаціонарі одночасно можуть лікуватися 200 пацієнтів.
«Влітку кількість хворих може зменшитися, але не зникнути. Тим паче, восени
може стартувати нова хвиля, коли діти/студенти підуть до навчальних
закладів, зросте ділова активність. Тому монітори потрібні будуть і цього літа,
і наступного. Нам треба прийняти той факт, що ця хвороба прийшла до нас
надовго», – наголошує Андрій Артимович, головний лікар Тернопільської
міської дитячої комунальної лікарні.
Монітори особливо цінні для лікарні тим, що дають змогу працювати на
випередження

–

вловлювати

найменші

коливання

стану

пацієнта

й

оперативно на це реагувати.
Благодійний проєкт реалізовувався у партнерстві з БФ «Твоя опора».

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
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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.

