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Інтенсифікація німецько-українського 
співробітництва у боротьбі з ВІЛ/СНІД

Німеччина та Україна хочуть у майбутньому ще тісніше 
співпрацювати у боротьбі з ВІЛ/СНІД. Це було одним з результатів 
бесіди Федерального канцлера Німеччини д-ра Анґели Меркель з 
Прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко 21 липня 2008 р. у 
Києві. Для цього, зокрема, має бути посилена співпраця між 
міністерствами охорони здоров'я обох країн. Ще напередодні 
візиту Федерального канцлера Федеральний міністр охорони 
здоров'я Улла Шмідт та її український колега Василь Князевич 
домовилися про співробітництво у рамках німецько-української 
Партнерської ініціативи щодо боротьби з ВІЛ/СНІД. 

Пріоритетами Партнерської ініціативи є профілактика, контроль, 
лікування та догляд. Поруч із інтенсифікацією співробітництва на 
національному рівні розвивається співробітництво у двох 
пріоритетних регіонах (Донецька область і чотири області в 
Західній Україні). 

Координація Партнерської ініціативи здійснюється Німецьким 
Товариством технічного співробітництва (GTZ), яке за дорученням 
Федерального уряду реалізує в Україні два проекти з профілактики 
ВІЛ/СНІД серед молодих людей. Загалом наразі надається 
сприяння десяти двостороннім проектам. Сума, виділена 
німецькою стороною для цілей цього сприяння на 2008 рік, 
становить понад 740 000 євро і буде протягом двох наступних 
років збільшуватися. Завдяки цьому уможливлюється, наприклад, 
передача знань у рамках української Національної програми 
профілактики ВІЛ/СНІД на основі співпраці між німецьким 
Федеральним центром просвітництва у сфері охорони здоров’я 
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(BzgA), Німецькою організацією з надання допомоги при СНІД 
(Deutsche Aidshilfe) та відповідними національними установами 
України. Інші проекти присвячені розробці профілактичних 
концепцій для групи гомосексуалістів, залученню громадських 
помічників до профілактичної роботи, а також започаткуванню 
партнерств між клініками для поліпшення лікування ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД і догляду за ними.
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