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Прем'єр-міністру України
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9 листопада 2015 року
Шановний Пане Прем’єр-міністре,
Ми хотіли б торкнутися питання протидії СНІД в Україні та перш за все подякувати Вам
та Уряду України за Ваше лідерство.
Нещодавнє ухвалення Порядку денного по Цілях сталого розвитку до 2030 року
сигналізує про радикальний поворот у підході світової спільноти до питань здоров’я та
розвитку. Ми особливо раді, що Україна приєдналася до держав-членів ООН у зобов’язанні
досягти амбітної мети з припинення епідемії СНІДу та туберкульозу до 2030 року.
Як Вам відомо, в Україні зберігається одна з найбільш швидко зростаючих епідемій ВІЛ
у світі, з найвищим показником рівня поширеності інфекції в Європі. З 223 000 людей, що
живуть з ВІЛ в Україні, лише 66 000 наразі отримують антиретровірусну терапію – це є
основною причиною подальшого збільшення захворюваності та смертності, пов’язаної зі
СНІДом. Завдяки спільній відповідальності та глобальній солідарності Україні вдалося
посилити національну відповідь на СНІД і добитися вражаючих результатів. Нова угода про
надання гранту Глобального фонду, яка була підписана з Україною, передбачає надання 133
мільйонів доларів на період 2015-2017 рр. та включає зобов’язання Уряду України збільшувати
частку національного фінансування на СНІД та туберкульоз. Для того щоб Глобальний
Фонд надав це фінансування у повній мірі, ми закликаємо Уряд України виконати
свою частину зобов’язань щодо співфінансування, в тому числі на
антиретровірусну терапію та опіоїдну замісну терапію, як це передбачено
Державною програмою протидії СНІДу на 2014 – 2018 рр.
Забезпечення плавного переходу від зовнішнього фінансування донорів до внутрішніх
джерел фінансування і розширення охоплення цих програм, щоб забезпечити лікуванням всіх,
хто його потребує, стане ключовим кроком до припинення епідемій СНІДу та туберкульозу в
Україні.
На завершення ми хотіли б запевнити Вас у нашій спільній підтримці Уряду України.
З повагою,
Мішель Сідібе
Виконавчий директор
Об’єднана програма Організації
Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу
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Виконавчий директор
Глобальний фонд для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією
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