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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 61 с., 4 рис., 7 табл., 29 источников. 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. МИНСКА. 

Объект исследования: экологическая обстановка и состояние здоровья 

населения г. Минска. 

Цель: определить влияние экологической обстановки на состояние 

заболеваемости населения г. Минска 

Задачи: 

- определить экологическую ситуацию г. Минска 

- выявить способы воздействия негативных факторов на oрганизм 

человека 

- проанализировать особеннoсти забoлеваемости населения г. Минска 

- проанализировать влияние фактoров среды на здоровье населения г. 

Минска. 

Методы исследования: статистические данные, мониторинг 

атмосферного воздуха, водной среды, почвы и радиационной обстановки. 

Длительное наблюдение и анализ факторов среды обитания человека и 

его здоровья в рамках единого информационного пространства, как это 

осуществляется в системе социально-гигиенического мониторинга, способны 

создать основу для использования результатов этого вида работ и для 

решения перспективных задач. 

Важно заметить, что изменение здоровья горожан является не только 

показателем экологического состояния города, но и важнейшим социально-

экономическим его следствием, которое должно определять ведущие 

направления по улучшению качества окружающей среды. В связи с этим, 

весьма важно подчеркнуть, что само здоровье людей в пределах 

биологической нормы является функцией от экономических, социальных 

(включая психологические) и экологических условий. Таким образом, 

качество окружающей среды г. Минска оказывает прямое влияние на 

здоровье населения. Учет степени загрязнения атмосферного воздуха, 

почвенного покрова, водных объектов и радиоактивного загрязнения 

территорий, обеспеченности зелеными насаждениями позволяет проводить 

оценку и анализ влияния данных факторов на здоровье населения с целью 

разработки адекватных и своевременных природоохранных мероприятий. 

Для этого необходимо проведение постоянного наблюдения за качеством 

среды и показателями заболеваемости в динамике за 8–10 лет с 



использованием новейших информационных технологий и устройств 

дистанционного зондирования. 

 

РЕФЕРАТ 

Дыпломная праца 61 с., 4 мал., 7 табл., 29 крыніц. 

ЎПЛЫЎ ЭКАЛАГІЧНАЙ АБСТАНОЎКІ НА СТАН ЗАХВАРАЛЬНАСЦІ 

НАСЕЛЬНІЦТВА Г. МІНСКА. 

Аб'ект даследавання: экалагічная абстаноўка і стан здароўя насельніцтва г. 

Мінска. 

Мэта: вызначыць уплыў экалагічнай абстаноўкі на стан захваральнасці 

насельніцтва г. Мінска 

Задачы: 

- вызначыць экалагічную сітуацыю г. Мінска 

- выявіць спосабы ўздзеяння негатыўных фактараў на арганізм чалавека 

- прааналізаваць асаблівасці захворвання насельніцтва г. Мінска 

- прааналізаваць ўплыў фактараў асяроддзя на здароўе насельніцтва г. 

Мінска. 

Метады даследаванні: статыстычныя дадзеныя, маніторынг атмасфернага 

паветра, воднай асяроддзя, глебы і радыяцыйнай абстаноўкі. 

Доўгі назіранне і аналіз фактараў асяроддзя пражывання чалавека і яго 

здароўя ў рамках адзінай інфармацыйнай прасторы, як гэта ажыццяўляецца ў 

сістэме сацыяльна-гігіенічнага маніторынгу, здольныя стварыць аснову для 

выкарыстання вынікаў гэтага віду работ і для вырашэння перспектыўных 

задач. Важна заўважыць, што змяненне здароўя гараджан з'яўляецца не 

толькі паказчыкам экалагічнага стану горада, але і важнейшым сацыяльна-

эканамічным яго следствам, якое павінна вызначаць вядучыя напрамкі па 

паляпшэнню якасці навакольнага асяроддзя. У сувязі з гэтым, вельмі важна 

падкрэсліць, што само здароўе людзей у межах біялагічнай нормы з'яўляецца 

функцыяй ад эканамічных, сацыяльных (у тым ліку псіхалагічныя) і 

экалагічных умоў. Такім чынам, якасць навакольнага асяроддзя г. Мінска 

аказвае прамое ўплыў на здароўе насельніцтва. Ўлік ступені забруджвання 

атмасфернага паветра, глебавага покрыва, водных аб'ектаў і радыеактыўнага 

забруджвання тэрыторый, забяспечанасці зялѐнымі насаджэннямі дазваляе 

праводзіць ацэнку і аналіз ўплыву дадзеных фактараў на здароўе 

насельніцтва з мэтай распрацоўкі адэкватных і своечасовых прыродаахоўных 

мерапрыемстваў. Для гэтага неабходна правядзенне пастаяннага назірання за 

якасцю асяроддзя і паказчыкамі захворвання ў дынаміцы за 8-10 гадоў з 



выкарыстаннем найноўшых інфармацыйных тэхналогій і прылад 

дыстанцыйнага зандзіравання. 

 

ABSTRACT 

Thesis 61 p., 4 Fig., 7 table., 29 sources. 

The INFLUENCE of ENVIRONMENT ON the STATE of morbidity of the 

POPULATION of MINSK. 

The object of research: the environmental situation and health of the population of 

Minsk. 

Purpose: to determine the impact of the environmental situation on the state of 

morbidity in the population of Minsk 

Tasks: 

- to determine the environmental situation in Minsk 

- to identify ways to influence negative factors on the human body 

- to analyze the features of the morbidity of the population of Minsk 

- to analyze the impact of environmental factors on the health of the population of 

Minsk. 

Research methods: statistical data, monitoring of atmospheric air, water, soil and 

radiation situation. 

Long-term observation and analysis of human environment and health factors 

within the unified information space, as it is carried out in the system of social and 

hygienic monitoring, can create a basis for the use of the results of this type of 

work and for the solution of long-term tasks. It is important to note that the change 

in the health of citizens is not only an indicator of the ecological state of the city, 

but also the most important socio-economic consequence of it, which should 

determine the leading directions for improving the quality of the environment. In 

this regard, it is very important to emphasize that the very health of people within 

the biological norm is a function of economic, social (including psychological) and 

environmental conditions. Thus, the quality of the environment in Minsk has a 

direct impact on the health of the population. Taking into account the degree of air 

pollution, soil cover, water bodies and radioactive contamination of territories, the 

provision of green space allows to assess and analyze the impact of these factors 



on the health of the population in order to develop adequate and timely 

environmental measures. This requires constant monitoring of the quality of the 

environment and morbidity rates over 8-10 years using the latest information 

technology and remote sensing devices. 


