
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра зоологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫЧЕНКО 

Ирина Владимировна 

 

 

ЖИВОТНЫЕ-КОМПАНЬОНЫ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 

 

Аннотация к дипломной работе 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат биологических наук, 

доцент О.И. Бородин  

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2017 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 42 с., 6 табл., 12 рис., 60 источников. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, УКУСЫ, БЕШЕСТВО, СТОЛБНЯК, 

АЛЛЕРГИЯ. 

Объект исследования: домашние животные как потенциально опасный 

фактор для человека. 

Цель: определить потенциальную опасность домашних животных для 

человека.  

Методы исследования: теоретический анализ, документальный анализ, 

статистической обработки данных, комплексный анализ и прогнозирование. 

Настоящее исследование проводилось на территории г. Минска. 

Данные по количеству укусов животными за период с 2012 по 2016 год 

были получены в Минской городской ветеринарной станции. 

Данные за 2012-2015 гг. об уровнях заболеваемости инфекционными 

заболеваниями и травматологической патологии, о количестве населения в г. 

Минске были получены из официальных статических данных. 

Сведения об укусах животных, о возрасте пострадавших, о месте 

травмирования были собраны дипломантам из первичной учетной 

документации госпитальных учреждений здравоохранения г. Минска в период 

с июня 2015 года по июнь 2016 года. 

Установлено, что: 

- домашние животные могут представлять потенциальную опасность для 

человека. Они могут наносить укусы, царапины и другие повреждения. Данные 

травмы наносят ущерб здоровью человека как сами по себе, так и в результате 

осложнений и опосредованных заболеваний; 

- вопрос потенциальной опасности домашних животных в Республике 

Беларусь не изучен и не освещен. Однако исследования в данной области 

показывают его актуальность; 

- на протяжении 2012-2016 гг. количество укусов домашними животными 

остается на одном уровне. Таким образом, уровень потенциальной опасности не 

снижается. 

Разработаны меры снижения потенциальной опасности домашних 

животных: 

- обязательная вакцинация домашних животных от бешенства; 

- общественно-просветительская работа с населением о порядке 

безопасного обращения с домашними животными; 

- максимально возможная вакцинация от бешенства беспризорных 

животных, регуляция численности их популяции. При этом категорически 

запрещено массовое истребление. 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца 42 с., 6 табл., 12 мал., 60 крыніц. 

ДАМАШНІЯ ЖЫВЁЛЫ, УКУС, ШАЛЕНСТВА, СЛУПНЯК, АЛЕРГІЯ. 

Аб'ект даследавання: хатнія жывёлы як патэнцыйна небяспечны фактар 

для чалавека. 

Мэта: вызначыць патэнцыйную небяспеку хатніх жывёл для чалавека. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз, дакументальны аналіз, 

статыстычнай апрацоўкі дадзеных, комплексны аналіз і прагназаванне. 

Сапраўднае даследаванне праводзілася на тэрыторыі г. Мінска. 

Дадзеныя па колькасці укусаў жывёламі за перыяд з 2012 па 2016 год 

былі атрыманы ў Мінскай гарадской ветэрынарнай станцыі. 

Звесткі за 2012-2015 гг. аб узроўнях захворвання інфекцыйнымі 

захворваннямі і траўматалагічнай паталогіі, аб колькасці насельніцтва ў г. 

Мінску былі атрыманы з афіцыйных статычных дадзеных. 

Звесткі пра ўкусах жывёл, пра ўзрост пацярпелых, пра месца 

траўміравання былі сабраныя дыпламантам з першаснай уліковай дакументацыі 

шпітальных устаноў аховы здароўя г. Мінска ў перыяд з чэрвеня 2015 года па 

чэрвень 2016 года. 

Выяўлена, што: 

- хатнія жывёлы могуць прадстаўляць патэнцыйную небяспеку для 

чалавека. Яны могуць наносіць ўкусы, драпіны і іншыя пашкоджанні. Дадзеныя 

траўмы наносяць шкоду здароўю чалавека як самі па сабе, так і ў выніку 

ўскладненняў і апасродкаваных захворванняў; 

- пытанне патэнцыйнай небяспекі хатніх жывёл у Рэспубліцы Беларусь не 

вывучаны і не асветлены. Аднак даследаванні ў дадзенай вобласці паказваюць 

яго актуальнасць; 

- на працягу 2012-2016 гг. колькасць укусаў хатнімі жывёламі застаецца 

на адным узроўні. Такім чынам, узровень патэнцыйнай небяспекі не зніжаецца. 

Распрацаваны меры зніжэння патэнцыйнай небяспекі хатніх жывёл: 

- абавязковая вакцынацыя хатніх жывёл ад шаленства; 

- грамадска-асветніцкая праца з насельніцтвам аб парадку бяспечнага 

абыходжання з хатнімі жывёламі; 

- максімальна магчымая вакцынацыя ад шаленства бездаглядных жывёл, 

рэгуляцыя колькасці іх папуляцыі. Пры гэтым катэгарычна забаронена масавае 

вынішчэньне. 



ABSTRACT 

 

Diploma thesis 42 pp., 6 tables, 12 pictures, 60 sources. 

PETS, BITCHES, RABIES, TETANUS, ALLERGY. 

Object of the study: pets as a potentially dangerous factor for humans. 

Purpose: to identify the potential danger of pets for humans. 

Research methods: theoretical analysis, document analysis, statistical data 

processing, complex analysis and forecasting. 

This study was conducted in the territory of Minsk. 

Data on the number of bites by animals for the period from 2012 to 2016 were 

obtained at the Minsk City Veterinary Station. 

Data for 2012-2015 about the incidence of infectious diseases and 

traumatological pathology, the number of people in Minsk was obtained from official 

static data. 

Data on animal bites, about the age of the victims, about the place of injuries 

were collected for the diplomats from the primary records of hospital facilities in 

Minsk in the period from June 2015 to June 2016. 

Determined that: 

- pets may pose a potential hazard to humans. They can cause bites, scratches 

and other damage. These injuries cause damage to human health both in themselves, 

and as a result of complications and mediated diseases; 

- the issue of potential danger of domestic animals in the Republic of Belarus 

has not been studied and not covered. However, studies in this area show its 

relevance; 

- during the period 2012-2016. The number of bites by pets remains at the 

same level. Thus, the level of potential danger is not reduced. 

Measures have been developed to reduce the potential risk of domestic 

animals: 

- Compulsory vaccination of domestic animals against rabies; 

- public education work with the population on the safe handling of domestic 

animals; 

- the maximum possible vaccination against rabies of unaccompanied animals, 

regulation of their population size. At the same time, mass extermination is 

categorically prohibited. 

 


