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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 51 страница, 19 рисунков, 5 таблиц, 33 источников 

использованной литературы, 1 приложение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕЛЬМИНТОЗЫ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, 

НАСЕЛЕНИЕ, ЭНТЕРОБИОЗ, АСКАРИДОЗ, ТРИХОЦЕФАЛЕЗ, Г. ГОМЕЛЬ, 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Объект исследования: основные виды гельминтозов ‒ энтеробиоз, 

аскаридоз, трихоцефалез, а также редко диагностируемые гельминтозы. 

Цель исследования: анализ заболеваемости населения г. Гомеля и 

Гомельской области различными видами гельминтозов. 

Методы исследования: стандартные методы диагностики гельминтозов. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы 

Microsoft Office Excel 2013. В качестве материала для исследования послужили 

статистические данные по уровню заболеваемости населения г. Гомеля и 

Гомельской области гельминтозами за 2011–2016 гг., полученные в  

ГУ «Жлобинский районный центр гигиены и эпидемиологии».  

В результате проведенного анализа было установлено, что в период с  

2011 по 2016 гг. наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости 

гельминтозами населения г. Гомеля и Гомельской области. Первое место среди 

основных гельминтозов занимает энтеробиоз, на втором месте находится 

аскаридоз, реже всего встречается трихоцефалез. Чаще всего этими 

гельминтозами болели дети в возрасте 3–6 лет и 7–10 лет. Самые высокие 

показатели заболеваемости населения энтеробиозом отмечены в Октябрьском, 

Гомельском и Лоевском районах; аскаридозом – в Гомельском, Октябрьском, 

Хойникском районах и г. Мозыре; трихоцефалезом – в Гомельском районе. В 

структуре редко диагностируемых гельминтозов на первом месте находился 

описторхоз, заболеваемость которым носит природно-очаговый характер. На 

втором месте ‒ токсокароз и дирофиляриоз. Заболеваемость этими 

гельминтозами носила волнообразный характер. Вероятно, в связи со 

сложностью диагностики гименолепидоза, данные не отражают истинной 

картины заболеваемости. Регистрируемые случаи трихинеллеза связаны с 

употреблением мяса диких животных, не прошедшего ветеринарно-санитарную 

экспертизу. За период исследования выявлены единичные случаи 

дифиллоботриоза, цистицеркоза, тениоза.  

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа 51 старонка, 19 малюнкаў, 5 табліц, 33 крыніц 

выкарыстанай літаратуры, 1 прыкладанне. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ГЕЛЬМІНТОЗЫ, ЗАХВОРВАННЕ, 

НАСЕЛЬНІЦТВА, ЭНТЭРАБІЁЗ, АСКАРЫДОЗ, ТРЫХАЦЭФАЛЁЗ,  

Г. ГОМЕЛЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання: асноўныя віды гельмінтозаў ‒ энтэрабіёз, аскарыдоз, 

трыхацэфалёз, а таксама рэдка дыягнасцыруемыя гельмінтозы. 

Мэта даследавання: аналіз захворвання насельніцтва г. Гомеля і 

Гомельскай вобласці рознымі відамі гельмінтозаў. 

Метады даследавання: стандартныя метады дыягностыкі гельмінтозаў.  

Статыстычная апрацоўка дадзеных праводзілася з выкарыстаннем праграмы 

Microsoft Office Excel 2013. У якасці матэрыялу для даследавання паслужылі 

статыстычныя дадзеныя па ўзроўню захворвання насельніцтва г. Гомеля і 

Гомельскай вобласці гельмінтозамі за 2011–2016 гг., атрыманыя ў  

ДУ «Жлобінскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі».  

У выніку праведзенага аналізу было ўстаноўлена, што ў перыяд з 2011 па 

2016 гг. назіраецца тэндэнцыя да зніжэння ўзроўню захворвання гельмінтозамі 

насельніцтва г. Гомеля і Гомельскай вобласці. Першае месца сярод асноўных 

гельмінтозаў займае энтэрабіёз, на другім месцы знаходзіцца аскарыдоз, радзей 

за ўсё сустракаецца трыхацэфалёз. Часцей за ўсё гэтымі гельмінтозамі хварэлі 

дзеці ва ўзросце 3–6 гадоў і 7–10 гадоў. Самыя высокія паказчыкі захворвання 

насельніцтва энтэрабіёзам адзначаны ў Кастрычніцкім, Гомельскім і Лоеўскім 

раёнах; аскарыдозам – у Гомельскім, Кастрычніцкім, Хойнікскім раёнах і  

г. Мазыры; трыхацэфалёзам – у Гомельскім раёне. У структуры рэдка 

дыягнасцыруемых гельмінтозаў на першым месцы знаходзіўся апістархоз, 

захворванне якім носіць прыродна-ачаговы характар. На другім месцы ‒ 

таксакароз і дырафілярыёз. Захворванне гэтымі гельмінтозамі насіла 

хвалепадобны характар. Верагодна, у сувязі са складанасцю дыягностыкі 

гіменалепідоза, дадзеныя не адлюстроўваюць сапраўднай карціны захворвання. 

Рэгістрыруемыя выпадкі трыхінелёзу звязаны з ужываннем мяса дзікіх жывёл, 

не пройдзенага ветэрынарна-санітарную экспертызу. За перыяд даследавання 

выяўлены адзінкавыя выпадкі дыфілабатрыёзу, цысціцэркозу, тэніёзу. 

 

 

 

 

 

 



RESUME 

 

Diploma work 51 pages, 19 figures, 5 tables, 33 sources of references, 1 app. 

KEYWORDS: HELMINTH INFECTIONS, MORBIDITY, POPULATION, 

ENTEROBIASIS, ASCARIASIS, TRICHOCEPHALIASIS, GOMEL, GOMEL 

REGION. 

Object of research: the main types of parasites ‒ enterobiasis, ascariasis, 

triсhoсephaliasis, and rarely diagnosed types of human helminthiasis.  

Aim of work: analysis of morbidity of population of Gomel and Gomel district 

the different types of helminthiasis. 

Research methods: standard methods for diagnosing helminthiases. Statistical 

data processing was performed using Microsoft Office Excel 2013. The material for 

the study included statistical data on morbidity of the population of Gomel and 

Gomel district helminthiasis for 2011–2016 obtained in GU "Zhlobin district centre 

of hygiene and epidemiology".  

In the result of the analysis it was established that in the period from 2011 to 

2016, there is a tendency to reduce the incidence of helminthiasis in the population of 

Gomel and Gomel district. The first place among the major helminth infections is 

enterobiasis, in second place is ascariasis, less often found triсhoсephaliasis. Most of 

these helminth infections was sick children aged 3–6 years and 7–10 years. The 

highest incidence of enterobiasis is noted in Oktyabrsky, Gomel and Loyev districts; 

ascariasis – in Gomel, Oktyabrsky, Khoiniksky districts and Mozyr; triсhoсephaliasis 

– in the Gomel district. In the structure of helminth infections are rarely diagnosed in 

the first place is opisthorchiasis, which is the incidence of natural focal character. In 

second place ‒ toxocariasis and dirofilariasis. The incidence of these parasites was 

wearing a wavy character. Probably due to the complexity of the diagnosis of 

gimenolepidosis, the data do not reflect the true picture of disease. Recorded cases of 

trichinosis associated with consumption of wild game meat that has not passed 

veterinary and sanitary expertise. Over the study period revealed isolated cases of 

difillobotriosis, cysticercosis, teniasis. 
 

 

 


