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МЕТА. Оцінювання наслідків взаємодії між коронавірусною хворобою (COVID-19) і туберкульозом (ТБ) та подальшої 
тактики щодо ризиків поширення туберкульозної інфекції в сучасних умовах пандемії.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Був використаний тестовий доступ до повнотекстових і реферативних баз даних.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Комплексний аналіз доступних літературних джерел показав, що в усьому 
світі 3-місячний локдаун і тривале 10-місячне відновлення можуть зумовити додаткові 6,3 млн випадків ТБ 
та ще 1,4 млн смертей від ТБ у період між 2020 і 2025 роками. У середньому виявлення ТБ в Україні зменшилося 
на 27,4 %, а захворюваність на ТБ серед дітей знизилася на 34,5 %. Це тривожні цифри, оскільки ми добре знаємо, що 
протягом півроку пацієнтів із ТБ не стало менше, їх просто перестали виявляти. Крім того, COVID-19 може прискорити 
активацію латентної туберкульозної інфекції та збільшити таким чином кількість активних випадків.
ВИСНОВКИ. Загальна захворюваність на ТБ у 2021 році зросте до рівня, котрий востаннє спостерігався між 2013 
і 2016 роками. Передбачається погіршення щонайменше на 5-8 років епідеміологічних показників щодо контролю 
над ТБ через пандемію COVID-19. На довгострокові результати може сильно вплинути темп короткочасного віднов-
лення. Пріоритетом для всіх урядів у період пандемії має бути забезпечення безперервності надання основних 
медичних послуг, включаючи виконання національних програм протидії ТБ.
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OBJECTIVE. The purpose of our comprehensive analysis is to assess the prospects for the effects of the interaction 
between coronavirus disease 2019 (COVID-19) and tuberculosis (TB) and to strategize the risks of spreading TB infection 
in a coronavirus pandemic.
MATERIALS AND METHODS. Test access to full-text and abstract databases was used.
RESULTS AND DISCUSSION. An analysis of the available literature has shown that a 3-month lockdown and a long 
10-month recovery worldwide could lead to an additional 6.3 million TB cases and another 1.4 million TB deaths between 
2020 and 2025. On average, the detection of TB in Ukraine decreased by 27.4 %, and the incidence of TB among children 
decreased by 34.5 %. This is an alarming figure because we know very well that within 6 months the number of patients 
with TB has not decreased, they simply stopped being detected. In addition, COVID-19 may accelerate the activation of 
latent TB infection and thus increase the number of active cases.
CONCLUSIONS. The overall incidence of TB in 2021 will increase to the level that was last observed between 2013 and 
2016. The epidemiological indicators of TB control are expected to deteriorate for at least 5-8 years due to the COVID-19 
pandemic. Long-term results can be strongly affected by the rate of short-term recovery. Priority should be given to all 
governments, during a pandemic, to ensure the continuity of basic health care, including the implementation of national 
TB programs.
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