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Аннотация 

В работе проанализирована заболеваемость гонореей по Минской области 

за 2008-2013гг. Наименьшее количество положительных проб на наличие 

возбудителя по области в процентном соотношении наблюдалось в 2008 году и 

составило 0,09%. Наибольшее число положительных результатов наблюдалось 

в 2012 году и составило 0,16%.  

В период с 2008 по 2013 год наблюдается равномерный спад 

заболеваемости гонореей по Минской области с 48,34 до 38,44 случаев на сто 

тысяч населения. 

Среди больных гонореей в период с 2008-2013 гг. преобладали мужчины, 

средний показатель выявлений равен 68,6%. Показатель выявления гонореи 

среди женщин по Минской области в этот период составил в среднем 31,4%. 

Гонорея чаще наблюдалась у лиц в возрасте 20–29 лет − в среднем 64,7% 

от всех больных гонореей. Лица 30−39 лет составили 15,9% заболевших 

гонореей. 

Основная масса заболеваемости гонореей отмечена у лиц рабочих 

специальностей и составила 41% от общего числа больных гонореей. 37% – 

составили лица без постоянного места работы. 

При определении чувствительности штаммов N. gonorrhoeae, 

выделенных у амбулаторных пациентов, к антибактериальным препаратам был 

выявлен высокий уровень резистентности к пенициллину и тетрациклину. 

Наиболее активными в отношении гонококков были цефтриаксон и 

ципрофлоксацин. 

 

 



Анатацыя  

У парцы прааналiзавана захворванне ганарэяй па Мiнскай вобласцi за 

2008−2013гг. Найменшую колькасць станоўчых проб на наяўнасць 

ўзбуджальніка па вобласці ў працэнтных суадносінах назіралася ў 2008 годзе і 

склала 0,09%. Найбольшая колькасць станоўчых вынікаў назіралася ў 2012 

годзе і склала 0,16%.  

У перыяд з 2008 па 2013 назіраецца раўнамерны спад захворвання 

ганарэяй па Мінскай вобласці з 48,34 да 38,44 выпадкаў на сто тысяч 

насельніцтва.  

Сярод хворых ганарэяй ў перыяд з 2008−2013 гг. пераважалі мужчыны, 

сярэдні паказчык выяўленняў роўны 68,6%. Паказчык выяўлення ганарэі сярод 

жанчын па Мінскай вобласці ў гэты перыяд склаў у сярэднім 31,4%.  

Ганарэя часцей назіралася ў асоб ва ўзросце 20−29 гадоў − у сярэднім 

64,7% ад усіх хворых ганарэяй. Асобы 30−39 гадоў склалі 15,9% тых, хто 

захварэў ганарэяй.  

Асноўная маса захворвання ганарэяй адзначана ў асоб рабочых 

спецыяльнасцяў і склала 41% ад агульнай колькасці хворых ганарэяй. 37% − 

склалі асобы без пастаяннага месца працы.  

Пры вызначэнні адчувальнасці штамаў N. gonorrhoeae, вылучаных у 

амбулаторных пацыентаў, да антыбактэрыйных прэпаратаў быў выяўлены 

высокі ўзровень рэзістэнтнасці да пеніцыліну і тэтрацыклін. Найбольш 

актыўнымі ў дачыненні да ганакокаў былі цэфтрыаксон і цыпрафлаксацын. 
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