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Інформація для українських сімей в Німеччині,  
члени яких мають кістозний фіброз. 

 

1) Прибуття до Німеччини 
 

Багато інформації можна отримати на інтернет сторінці міністерства внутрішніх 

справ ФРН українською, російською та англійською мовами. 

 

germany4ukraine 

Портал інформує про медичний догляд та пошук житла. Надається основна 

інформація про роботу, навчання та юридичну допомогу приїзді до Німеччини 

та отримання притулку.  

Дуже хорошу інформацію про кістозний фіброз надає інтернет-сторінка нашої 

асоціації: 

 
Ukraine: FAQs für Hilfesuchende mit CF und Helfende | Mukoviszidose e.V. 

Bundesverband Cystische Fibrose (CF) 

 

2) Знайти підтримку 
 

2.1 Заклади з лікування кістозного фіброзу та регіональні об’єднання 

людей з діагнозом кістозного фіброзу. 

 

CF-Einrichtungen / Mukoviszidose-Ambulanzen finden | Mukoviszidose e.V. 

Bundesverband Cystische Fibrose (CF) 

Mukoviszidose-Selbsthilfegruppen in Deutschland | Mukoviszidose e.V. 

Bundesverband Cystische Fibrose (CF) 

 

2.2 Фейсбук-групи 

 

Також для українських родин в Німеччині, члени яких мають кістозний фіброз. 

Німецькою та англійською мовами. 

 

Mukolife - Community für Mukoviszidose / Zystische Fibrose | Facebook 

 

Ця група самодопомоги була створена для українських сімей, члени яких 

мають кістозний фіброз, які вимушено переїхали з України до Німеччини. Тут 
вони можуть обмінятися досвідом та знаходити контакти українською, 

російською, англійською та німецькими мовами. Ласкаво запрошуються також 

родини з Німеччини, що готові активно допомагати цій групі і вище згаданим 

родинам: 

 

https://www.facebook.com/groups/4496418723796646/ 

Будь ласка, напишіть на: info@dcfh.de 

 

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.muko.info/spendenhelfen/ukrainehilfe/ukraine-faqs
https://www.muko.info/spendenhelfen/ukrainehilfe/ukraine-faqs
https://www.muko.info/adressen/cf-einrichtungen
https://www.muko.info/adressen/cf-einrichtungen
https://www.muko.info/adressen/selbsthilfegruppen
https://www.muko.info/adressen/selbsthilfegruppen
https://www.facebook.com/groups/mukoviszidose
https://www.facebook.com/groups/4496418723796646/
mailto:info@dcfh.de
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Не лише для українських родин з вищезгаданими пацієнтами: 
 

Help for Ukrainians in Germany / Посильная помощь украинцам в Германии | 

Facebook 

 

2.3 Церковні парафії: 
 

Ukrainische griechisch-katholische Kirche in Dresden (ukrainischekirche.de) 

Ukrainische Griechisch-Katholische Pfarrei (ukr-kirche.de) - München 

Erzbistum Berlin: Ukrainische (griech. - kath.) Gottesdienststätte: St. Johannes 

Evangelist 

Evangelische Kirchengemeinde Martin-Luther-Genezareth (mlg-neukoelln.de) 

Startseite Ukrainische Kirche - Ukrainisches Kirche Stuttgart (ukrainische-kirche-

stuttgart.de) 

Українська Православна громада - Покрова Пресвятої Богородиці у місті 

Крефельд Ukrainische Orthodoxe Kirchengemeinde Maria Schutz Krefeld (uok-

krefeld.de) 

 

Міські і комунальні організації на місцях, благодійні організації Caritas 

(Карітас), Diakonie (Діаконі), Deutsches Rotes Kreuz (Німецький червоний 
хрест), Arbeiterwohlfahrt (Арбайтервольфарт), Arbeiter-Samariter-Bund 

(Aрбайтер-Замарітер-Бунд) та інші також надають різні види допомоги і 

організовують дискусійні групи в регіонах. 

 

Окрім закладів з лікування кістозного фіброзу та регіональних груп/об‘єднань 

людей з цим діагнозом свою допомогу також надають наступні об’єднання: 

 

Mukoviszidose e.V. - Bundesverband Cystische Fibrose (CF) | Mukoviszidose e.V. 

Bundesverband Cystische Fibrose (CF) 

Deutsche CF-Hilfe - Unterstützung für Menschen mit Mukoviszidose e.V. 

(dcfh.de) 

atemspende.de 

Подальшу інформацію Ви також знайдете на моїй сторінці у фейсбуці: 

 

Thomas Malenke | Facebook 

 

Автор: 

Томас Маленке, 56 років, 24.03.2022 

E-Mail: thomas.malenke@gmx.net  

E-Mail: CF-Freundesbrief@gmx.net 

WhatsApp: 0151 531 69 637 

Опікується пацієнтами з діагнозом кістозного фіброзу понад 35 років. 

 

Переклад: Alina Leidreiter 

https://www.facebook.com/groups/helpukrainiansingermany
https://www.facebook.com/groups/helpukrainiansingermany
http://www.ukrainischekirche.de/?msclkid=49168efdaa7f11ecb804baf6216a7262
http://www.ukr-kirche.de/?msclkid=c1365d5faa7f11ec9438b45470976ecd
https://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/pfarrgemeinden/kirchen-und-gottesdienstsuche/detail/adr/ukrainische-griech-kath-gottesdienststaette-st-johannes-evangelist-153/?msclkid=d58ac0fdaa7f11ecaa62f40b2047f99c
https://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/pfarrgemeinden/kirchen-und-gottesdienstsuche/detail/adr/ukrainische-griech-kath-gottesdienststaette-st-johannes-evangelist-153/?msclkid=d58ac0fdaa7f11ecaa62f40b2047f99c
https://www.mlg-neukoelln.de/?msclkid=ae494f71aa8311ecb025f184e2407379
https://ukrainische-kirche-stuttgart.de/?msclkid=f4583f4eaa7f11ecb8dfa9d309b95d98
https://ukrainische-kirche-stuttgart.de/?msclkid=f4583f4eaa7f11ecb8dfa9d309b95d98
https://www.uok-krefeld.de/
https://www.uok-krefeld.de/
https://www.uok-krefeld.de/
https://www.muko.info/
https://www.muko.info/
https://www.dcfh.de/
https://www.dcfh.de/
https://atemspende.de/?msclkid=a1974bc0aa8611eca3aae6e83817f874
https://www.facebook.com/thomas.malenke.73
mailto:thomas.malenke@gmx.net
mailto:CF-Freundesbrief@gmx.net

