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Туберкульоз: пристебніть ремені безпеки, 
ми входимо в зону турбулентності!

РЕЗЮМЕ. У статті окреслено основні аспекти впливу на ситуацію із захворюваністю на туберкульоз у Європі 
внаслідок російсько-української війни. На підставі закордонних джерел виділено основні ланки цього впливу, 
зокрема епідемічні, ресурсні, кадрові тощо. Авторка висловлює думку щодо проблемних аспектів реформи охорони 
здоров’я в частині контролю над захворюваністю на туберкульоз в Україні, а також стосовно можливих кроків, 
які дали би змогу взяти ситуацію під контроль.
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ABSTRACT. The article outlines the main aspects of the impact on the situation with the incidence of tuberculosis 
in Europe as a result of the Russian-Ukrainian war. On the basis of foreign sources, the main links of this influence are 
highlighted, in particular, epidemic, resource, personnel, etc. The author expresses his opinion on the problematic aspects 
of the health care reform in terms of controlling the incidence of tuberculosis in Ukraine, as well as on the possible steps 
that would allow the situation to be brought under control.
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РЕЗЮМЕ. В статье описаны основные аспекты влияния российско-украинской войны на ситуацию с заболеваемостью 
туберкулезом в Европе. На основании зарубежных источников выделены основные звенья этого влияния, в част-
ности эпидемические, ресурсные, кадровые и т. д. Автор высказывает мнение относительно проблемных аспектов 
реформы здравоохранения в части контроля над заболеваемостью туберкулезом в Украине, а также относительно 
возможных мер, которые позволили бы взять ситуацию под контроль.
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