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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 32 с., 8 рис., 3 табл., 20 источников.  

Динамика численности иксодовых клещей в Минском районе 

Республики Беларусь. Общая характеристика клещей. Основные 

заболевания, передаваемые иксодовыми клещами. Распространенность 

заболеваний в мире и в Беларуси. Требования к организации и методу 

исследования территории по обитанию иксодовых клещей. Методика сбора и 

изучение иксодовых  клещей. Проведение исследования. 

Цель работы: изучение численности иксодовых клещей и уровня 

зараженности населения в Минском районе.  

Задачи заключаются в следующем: 

1) изучить методы лабораторной диагностики клещей; 

2) получить сведения из ГУ “Минский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии” о заболеваниях, вызываемых клещами за 2008–2013 гг.; 

3) проанализировать данные по уровню заражения населения 

Минского района за период с 2008 г. по 2013г.; 

4) сравнить критерии оценки показателей Минского района; 

5) составить список мер по профилактике заболеваний, вызываемых 

иксодовыми клещами. 

Методами исследований данной работы является сбор и обработка 

статистических данных, полученных в ГУ “Минский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии”; анализ данных из отчетов за период 2008-2013 

гг. 

Результаты исследования показали, что с каждым годом происходит 

увеличение процента бактериофорности клещей, количество людей, 

заболевших лайм-боррелиозом, также растет. 

Осложнению эпидемиологической обстановки способствует ранняя 

активизация иксодовых клещей в природе, высокий процент инфицирования 

клещей, благоприятные условия для выживания клещей в ходе метаморфоза,   

несвоевременное обращение пострадавших в медицинские учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

         Дыпломная праца 32 с., 8 мал., 3 табл., 20 крыніц. 

         Дынаміка колькасці іксодавых кляшчоў ў Мінскім раёне 

Рэспублікі Беларусь. Агульная характарыстыка кляшчоў. Асноўныя 

захворванні, якія перадаюцца іксодавых абцугами. Распаўсюджанасць 

захворванняў у свеце і ў Беларусі. Патрабаванні да арганізацыі і метадзе 

даследавання тэрыторыі па пражыванню іксодавых кляшчоў. Методыка 

збору і вывучэнне іксодавых кляшчоў. Правядзенне даследавання. 

         Мэта працы: вывучэнне колькасці іксодавых кляшчоў і ўзроўню 

заражэння насельніцтва ў Мінскім раёне. 

         Задачы заключаюцца ў наступным: 

         1) вывучыць метады лабараторнай дыягностыкі кляшчоў; 

         2) атрымаць звесткі з ДУ "Мінскі занальны цэнтр гігіены і 

эпідэміялогіі" аб захворваннях, выкліканых абцугами за 2008-2013 гг .; 

         3) прааналізаваць дадзеныя па ўзроўні заражэння насельніцтва 

Мінскага раёна за перыяд з 2008 г. па 2013 г .; 

         4) параўнаць крытэрыі ацэнкі паказчыкаў Мінскага раёна; 

         5) скласці спіс мер па прафілактыцы захворванняў, выкліканых 

іксодавых абцугами. 

         Метадамі даследаванняў дадзенай працы з'яўляецца збор і 

апрацоўка статыстычных дадзеных, атрыманых у ГУ "Мінскі занальны цэнтр 

гігіены і эпідэміялогіі"; аналіз дадзеных з справаздач за перыяд 2008-2013 гг. 

         Вынікі даследавання паказалі, што з кожным годам адбываецца 

павелічэнне заражанасці іксодавых кляшчоў , колькасць тых, хто захварэў 

лайм барэліёз таксама расце. 

         Ускладнення эпідэмічнай сітуацыі спрыяе ранняя актывізацыя 

іксодавых кляшчоў ў прыродзе, высокі працэнт інфікавання кляшчоў, 

спрыяльныя ўмовы для выжывання кляшчоў у ходзе метамарфоза, 

несвоечасовы зварот пацярпелых у медыцынскія ўстановы. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

         Thesis 32 p. 8 fig., 3 tab., 20 sources. 

         Dynamics of the number of ticks in the Minsk region of Belarus. 

General characteristics of the ticks. Main diseases transmitted by ticks. The 

prevalence of diseases in the world and in Belarus. Requirements for the 

organization and methods of research on the territory of dwelling ticks. Methods of 

collection and study of ticks. Conducting research. 

         Objective: To study the number of ticks and the level of infection in 

the population of the Minsk region. 

         The objectives are as follows: 

         1) to study methods of laboratory diagnosis of mites; 

         2) obtain information from the State "Minsk-zone center of hygiene 

and epidemiology" of diseases caused by ticks for 2008-2013 .; 

         3) analyze data on the level of infection of the population of the Minsk 

region for the period from 2008 to 2013 .; 

         4) to compare the criteria for assessing the performance of the Minsk 

region; 

         5) a list of measures for the prevention of diseases caused by ticks. 

         Methods of study of this work is the collection and processing of 

statistical data obtained from SE "Minsk Zonal Center for Hygiene and 

Epidemiology"; Analysis of data from reports for the period 2008-2013. 

         The results showed that every year there is an increase tick-infested , 

the number of cases Lyme borreliosis is also increasing. 

         Complications epidemic situation promotes early activation of ticks in 

nature, a high percentage of infected ticks, favorable conditions for the survival of 

mites during metamorphosis, untimely appeal to a medical institution. 
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