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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: Проблема и распространенность 

железодефицитной анемии среди детей в отдельной возрастной группе (4-10 

лет) в г. Молодечно: 55 страниц, 6 таблиц, 10 рисунков, 48 источников. 

АНЕМИЯ, ГЕМОГЛОБИН, ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА, ЭРИТРОПОЭЗ, 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ, ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ 

АНЕМИИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ АПЛАСТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ, 

ДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ, АНЕМИИ ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЭРИТРОПОЭЗА, АНЕМИИ СМЕШАННОГО 

ГЕНЕЗА, АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. 

Цель работы – изучить особенности развития и распространенность 

железодефицитной анемии среди детей 4-10 лет г. Молодечно. 

Методы исследований: – теоретический: теоретическое изучение 

проблемы по литературным источникам; – сравнительный: изучение 

встречаемости заболевания железодефицитной анемии у детского населения 

г. Молодечно по данным Национального статистического комитета Беларуси; 

– аналитический: особенности течения железодефицитной анемии у детей в 

возрастной группе 4-10 лет (на примере педиатрического отделения УЗ 

«Молодечненская детская больница).  

Полученные результаты и их новизна. Наибольшее количество 

зарегистрированных случаев общего числа заболеваний анемией у детей 

отмечено в 2014 году. Минимальное количество случаев анемии у детей 

выявлено 2011 году. Самым распространенным видом анемии среди детского 

населения являются приобретенные апластические анемии. Максимальные 

значения по распространенности различных видов анемий у детского 

населения г. Молодечно за период 2011-2015 гг. отмечаются в 2014 г., что 

соотносится с данными по общей заболеваемости анемиями в этот период.  

Сравнение показателей физического развития в исследуемых 

возрастных группах, показало, что дети с анемией имеют меньшую массу 

тела. Особенно это выражено в возрастной группе (4 года) и группе (10 лет).  



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: Праблема і распаўсюджанасць жалезадэфіцытнай 

анеміі сярод дзяцей у асобнай узроставай групе (4-10 гадоў) у г. Маладэчна: 

55 старонак, 6 табліц, 10 малюнкаў, 48 крыніц. 

АНЕМІЯ, ГЕМАГЛАБІН, ДЭФІЦЫТ ЖАЛЕЗА, ЭРЫТРАПАЭЗ, 

ЖАЛЕЗАДЭФІЦЫТНЫЯ АНЕМІІ, ПОСТГЕМАРАГНЫЯ АНЕМІІ, 

НАБЫТЫЯ АПЛЯСТЫЧНЫЯ АНЕМІІ, ДЭФІЦЫТНЫЯ АНЕМІІ, АНЕМІЯ 

ПА ПРЫЧЫНЕ НЕДАСТАТКОВСЦІ ЭРЫТРАПАЭЗУ, АНЕМІІ 

ЗМЯШАНАГА ГЕНЕЗУ, АНЕМІЧНЫ СІНДРОМ. 

Мэта работы – вывучыць асаблівасці развіцця і распаўсюджанасць 

жалезадэфіцытнай анеміі сярод дзяцей 4-10 гадоў г. Маладзечна. 

Метады даследаванняў: – тэарэтычны: тэарэтычнае вывучэнне 

праблемы па літаратурных крыніцах; – параўнальны: вывучэнне 

сустракаемасці захворвання жалезадэфіцытнай анеміі ў дзіцячага 

насельніцтва г. Маладзечна па дадзеных Нацыянальнага статыстычнага 

камітэта Беларусі; – аналітычны: асаблівасці ўплыву жалезадэфіцытнай 

анеміі на дзяцей ва ўзроставай групе 4-10 гадоў (на прыкладзе 

педыятрычнага аддзялення УАЗ «Маладзечанская дзіцячая бальніца 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Найбольшая колькасць 

зарэгістраваных выпадкаў агульнай колькасці захворванняў анеміяй у дзяцей 

адзначана ў 2014 годзе. Мінімальная колькасць выпадкаў анеміі ў дзяцей 

выяўлена 2011 годзе. Самым распаўсюджаным выглядам анеміі сярод 

дзіцячага насельніцтва з'яўляюцца набытыя аплястычная анеміі. 

Максімальныя значэнні па распаўсюджанасці розных відаў анемій у 

дзіцячага насельніцтва г. Маладзечна за перыяд 2011-2015 гг. адзначаюцца ў 

2014 г., што суадносіцца з дадзенымі па агульнаму захворванню анеміямі ў 

гэты перыяд.  

Параўнанне паказчыкаў фізічнага развіцця ў доследных узроставых 

групах, паказалі, што дзеці з анеміяй маюць меншую масу цела. Асабліва 

гэта выяўлена ў узроставай групе (4 гады) і групе (10 гадоў). 



ABSTRACT 
 

Thesis: The problem and prevalence of iron deficiency anemia among 

children in a separate age group (4-10 years) in the town of Molodechno: 55 pages, 

6 tables, 10 figures, 48 sources. 

ANEMIA, HEMOGLOBIN, IRON DEFICIENCY, ERYTHROPOIESIS, 

IRON DEFICIENCY ANEMIA, POSTHEMORRHAGIC ANEMIA, ACQUIRED 

ABNORMAL ANEMIA, DEFECTIVE ANEMIA, ANEMIA DUE TO 

INFERTILITY OF ERYTHROPOIESIS, ANEMIA OF MIXED GENESIS, 

ANEMIA SYNDROME. 

The purpose of the study is to study the developmental features and 

prevalence of iron deficiency anemia among children aged 4-10 years in the city of 

Molodechno. 

Methods of research: - theoretical: theoretical study of the problem from 

literary sources; - comparative: the study of the occurrence of iron deficiency 

anemia in the children's population of Molodechno according to the National 

Statistical Committee of Belarus; - analytical: features of the course of iron 

deficiency anemia in children in the age group of 4-10 years (by the example of the 

pediatric department of the Ude "Molodechno Children's Hospital 

The results obtained and their novelty. The greatest number of reported 

cases of the total number of diseases of anemia in children was noted in 2014. The 

minimum number of cases of anemia in children was revealed in 2011. The most 

common type of anemia among children is acquired aplastic anemia. Maximum 

values for the prevalence of various types of anemia in the children's population of 

Molodechno for the period 2011-2015. Аre noted in 2014, which correlates with 

data on the general incidence of anemia in this period. 

Comparison of the indices of physical development in the age groups studied 

showed that children with anemia have a lower body weight. This is especially 

pronounced in the age group (4 years) and in the group (10 years). 

 
 

 

 

 

 

 


