
 

 

Philips 

Support: "Royal Philips and non-profit organization the Philips Foundation are providing hospital relief, 

support for acute and emergency care, financial support, and supplies for displaced Ukrainian citizens, plus 

a dedicated employee donation program: 

Hospital relief – The Philips Foundation is providing a 24-bed mobile hospital equipped with Philips’ patient 

monitors, electrocardiographs, and handheld diagnostic ultrasound devices. The mobile hospital is expected 

to be installed in the city of Lviv. 

Support for acute and emergency care. In addition to the installation of a mobile hospital in Ukraine, 

the Philips Foundation is working with Philips’ teams in Poland and Romania, as well as humanitarian 

organizations with a local presence, such as the Red Cross, to install mobile check-up units – using Philips 

handheld diagnostic ultrasound devices – near the Ukrainian border in Poland. The check-up units are 

intended to provide acute and emergency care where necessary, as determined by local emergency 

services. 

Financial support and supplies for displaced Ukrainian citizens. The Philips Foundation and Philips 

have teamed up to provide financial assistance to displaced Ukrainian citizens at the Romanian and Polish 

borders to cover accommodation and travel costs, as well as support for mothers and children in the form 

of Philips mother and child care products, respiratory care products, and handheld ultrasound devices to 

be used at dedicated medical tents, which are already working 24/7. 

Employee donation program. Philips employees can donate via the Philips Foundation to help provide 

humanitarian relief to people in Ukraine and at its borders. All donations received will go directly to 

initiatives that provide immediate relief to people in Ukraine and help alleviate the situation at the country’s 

borders. Philips has committed to matching the collective contributions made by its employees." 

Підтримка: «Royal Philips та некомерційна організація фонд Philips надають допомогу в лікарнях, 

підтримку невідкладної допомоги, фінансову підтримку та товари для переміщених громадян України, 

а також спеціальну програму пожертв для співробітників. 

Допомога лікарням – фонд Philips надає мобільну лікарню на 24 ліжка, оснащену моніторами для 

пацієнтів, електрокардіографами та портативними діагностичними ультразвуковими пристроями 

Philips. Мобільний госпіталь планують встановити у місті Львові. 

Підтримка для невідкладної допомоги – окрім встановлення мобільного госпіталю в Україні, фонд 

Philips співпрацює з командами Philips у Польщі та Румунії, а також з гуманітарними організаціями з 

місцевою присутністю, такими як Червоний Хрест, щоб встановити мобільні контрольні пункти – за 

допомогою портативних діагностичних ультразвукових пристроїв Philips – біля кордону України з 

Польщею. Відділи перевірки призначені для надання гострої та невідкладної допомоги, якщо це 

необхідно, за визначенням місцевої служби надзвичайних ситуацій. 

Фінансова підтримка та продовольство для переміщених громадян України – Фонд Philips та Philips 

об’єдналися, щоб надати фінансову допомогу переміщеним громадянам України на кордонах Румунії 



 
та Польщі для покриття витрат на проживання та проїзд, а також підтримку матерів та дітей у вигляді 

засобів для догляду за матір’ю та дитиною, засобів з респіраторної допомоги та портативні 

ультразвукові пристрої для використання у спеціальних медичних наметах, які вже працюють 

цілодобово. 

Програма пожертв для співробітників – працівники Philips можуть робити пожертви через фонд 

Philips, щоб допомагати надавати гуманітарну допомогу людям в Україні та на її кордонах. Усі 

отримані пожертви підуть безпосередньо на ініціативи, які надають негайну допомогу людям в Україні 

та допомагають полегшити ситуацію на кордонах країни. Philips зобов’язується подвоювати суми 

колективних внесків своїх співробітників». 

 

 

 


