Pfizer
Donations: Pfizer donated USD 9.5 million for humanitarian aid to Ukraine.
Support: We continue to ensure the continuity of treatment of patients participating in clinical trials in
Ukraine where possible, and we provide support in transferring patients to continue treatment in
neighboring countries if necessary. Pfizer continues to assist with all inquiries and requests in collaboration
with international foundations such as Direct Relief and others. "Pfizer has announced it will donate all
profits of its Russian subsidiary to causes that provide direct humanitarian support to the people of Ukraine.
The Pfizer Foundation has provided humanitarian grant funding to three organizations working in Ukraine
and neighboring countries: The American Red Cross, International Medical Corps, and International Rescue
Committee.
Additionally, the Pfizer Foundation launched the Ukraine Humanitarian Disaster Campaign to provide all
Pfizer colleagues the opportunity to donate to key organizations. The Pfizer Foundation will be matching
donations made through the campaign to UNICEF, Save the Children International, International Rescue
Committee, the American Red Cross, CARE, Nova Ukraine, and SUNFLOWER OF PEACE.
Finally, Pfizer is donating essential medicines through Direct Relief to support patients in Ukraine and
bordering countries."
Пожертви: Pfizer пожертвували 9.5 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Підтримка: Ми продовжуємо забезпечувати безперервність лікування пацієнтів, які беруть участь у
клінічних випробуваннях в Україні, де це можливо, а також надаємо підтримку у переведенні
пацієнтів для продовження лікування в сусідні країни, якщо це необхідно. Pfizer продовжує
допомагати з усіма дослідженнями та запитами у співпраці з міжнародними фондами, такими як Direct
Relief та іншими. Pfizer оголосила, що передає весь прибуток своєї російської дочірньої компанії на
цілі, які надають пряму гуманітарну підтримку народу України.
Фонд Pfizer надав гуманітарні гранти трьом організаціям, які працюють в Україні та сусідніх країнах:
Американському Червоному Хресту, Міжнародному медичному корпусу та Міжнародному комітету
порятунку.
Крім того, Pfizer Foundation розпочав Кампанію Гуманітарного Лиха в Україні, щоб надати всім
колегам Pfizer можливість зробити пожертви ключовим організаціям. Фонд Pfizer надаватиме
пожертви, зроблені в рамках кампанії, ЮНІСЕФ, Save the Children International, Міжнародний комітет
порятунку, Американський Червоний Хрест, CARE, Нова Україна та SUNFLOWER OF PEACE.
Pfizer жертвує необхідні ліки через Direct Relief для підтримки пацієнтів в Україні та прикордонних
країнах.

