
 

 

Abbot 

Donations: Abbot donated USD 5.75 million for humanitarian aid to Ukraine. 

Support: "With help from our partner organizations, we continue to evaluate on-the-ground health needs 

of Ukrainians and have expanded our previously announced humanitarian relief efforts. 

To help provide access to care for patients, the Abbott Fund granted an additional USD 2 million to 

International Medical Corps to help strengthen the capabilities and infrastructure of several Ukrainian 

pediatric and general hospitals. The Abbott Fund also extended a new USD 1 million grant to our longtime 

partner CARE to successfully integrate Ukrainian refugees, most of whom are women and children, in 

neighboring countries. This includes meeting urgent needs and providing training and employment 

opportunities. At the same time, we're donating medicines, nutritional’s, cardiac devices and diabetes care 

products through relief partners and through the Ukrainian Ministry of Health. These products are being 

used to support Ukrainian people across the region, with donations totaling more than USD 750,000 to 

date. 

We will continue to closely monitor the situation and support healthcare needs as we can. 

Mar. 14, 2022 

Abbott stands with the international community condemning the war in Ukraine, mourning the horrible 

human suffering and calling for peace and stability for Ukraine and its people. Our first priority is for the 

safety and well-being of the hundreds of employees we have in Ukraine. We are in regular contact with 

our colleagues in Ukraine, and thankfully they are all accounted for at this time. In addition to the USD 2 

million monetary donation to humanitarian partner organizations we announced on March 4, Abbott has 

begun donating health care products in Ukraine to support the Ukrainian people and in Poland to support 

Ukrainian refugees. We’ve donated medicines and diabetes care products through relief partners and 

through the Ukrainian Ministry of Health. We continue to evaluate the on-the-ground needs and will do 

what we can to support the health of Ukrainians, which has been unbearably impacted by violence. As a 

healthcare company, we have an important purpose: to preserve and restore health and save lives. We do 

this in more than 160 countries. Healthcare products including food, medicine and medical products are 

generally exempt from sanctions for humanitarian reasons. In Russia, where Abbott provides healthcare 

products including life-sustaining medicines for cancer and organ function, we are suspending non-essential 

business activity in the country, including all new investments, business development and advertising. We 

will continue to closely monitor and assess this evolving crisis. 

Abbott stands with the international community condemning the war and the violence in Ukraine against 

its people, and calls for peace.   

Our top priority is supporting the safety and well-being of our Ukrainian employees and we are taking all 

steps we can to assist them. 

We join those calling for peace and will continue to monitor the situation to see how we can further support 

the health and wellness of the Ukrainian people and our employees." 

Пожертви: Abbott пожертвували 5.75 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні 



 
Підтримка: «За допомогою наших партнерських організацій ми продовжуємо оцінювати потреби 

українців у сфері охорони здоров’я на місцях та розширювати наші раніше оголошені зусилля з 

надання гуманітарної допомоги. 

Щоб допомогти пацієнтам забезпечити доступ до допомоги, Фонд Abbott надав Міжнародному 

Медичному Корпусу додатково 2 мільйони доларів, щоб допомогти зміцнити можливості та 

інфраструктуру кількох українських педіатричних та лікарень загального профілю. Фонд Abbott також 

надав новий грант у розмірі 1 мільйону доларів нашому давньому партнеру CARE для успішної 

інтеграції українських біженців, більшість із яких – жінки та діти, у сусідні країни. Це включає 

задоволення нагальних потреб і надання можливостей для навчання та працевлаштування. У той же 

час, ми даруємо ліки, харчові продукти, кардіологічні пристрої та засоби для лікування діабету через 

партнерів з надання допомоги та через Міністерство охорони здоров’я України. Ці продукти 

використовуються для підтримки українців у всьому регіоні, на сьогоднішній день пожертвування 

становлять понад 750 тисяч доларів. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та 

підтримувати потреби в охороні здоров’я, наскільки це можливо. 

14 березня 2022 року 

Abbott підтримує міжнародне співтовариство, засуджуючи війну в Україні, оплакуючи жахливі людські 

страждання та закликаючи до миру та стабільності в України та для її народу. Нашим першим 

пріоритетом є безпека та добробут сотень наших співробітників в Україні. Ми постійно контактуємо з 

нашими колегами в Україні, і, на щастя, наразі всі вони врятовані. Окрім грошової пожертви в розмірі 

2 мільйонів доларів гуманітарним партнерським організаціям, про яку ми оголосили 4 березня, 

компанія Abbott почала пожертвування продуктів охорони здоров’я в Україні для підтримки 

українського народу та в Польщі для підтримки українських біженців. Ми пожертвували ліки та 

продукти для лікування діабету через партнерів з надання допомоги та через Міністерство охорони 

здоров’я України. Ми продовжуємо оцінювати потреби на місцях і робитимемо все можливе для 

підтримки здоров’я українців, яке нестерпно постраждало від насильства. Як медична компанія, ми 

маємо важливу мету – зберегти і відновити здоров’я та рятувати життя. Ми робимо це в більш ніж 

160 країнах. Продукти охорони здоров’я, включаючи продукти харчування, лікарські засоби та 

медичні вироби, як правило, звільнені від санкцій з гуманітарних міркувань. У Росії, де компанія 

Abbott надає продукти охорони здоров’я, включаючи ліки від раку та ті, що підтримують функції 

органів, ми призупиняємо неосновну ділову підприємницьку діяльність в країні, включаючи всі нові 

інвестиції, розвиток бізнесу та рекламу. Ми продовжуватимемо уважно стежити за цією кризою, що 

розвивається, та оцінювати її. 

Abbott підтримує міжнародне співтовариство, засуджуючи війну та насильство в Україні проти її 

народу, і закликає до миру. 

Нашим головним пріоритетом є підтримка безпеки та добробуту наших українських співробітників, і 

ми робимо всі можливі кроки, щоб допомогти їм. 

Ми приєднуємося до тих, хто закликає до миру, і будемо продовжувати стежити за ситуацією, щоб 

побачити, як ми можемо й надалі підтримувати здоров’я та добробут українського народу та наших 

працівників». 

 

 

 


