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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в г. Гомеле и 

Гомельской области: 65 страниц, 3 главы, 9 разделов, 13 диаграмм, 2 

таблицы; 44 источника, 1 приложение. 

 

Вирус иммунодефицита человека; эпидемиологический процесс; 

заболеваемость, осведомленность; профилактика; Гомельская область 

 

Цель работы – определить современные тенденции эпидемического 

процесса ВИЧ-инфекции в Гомеле и Гомельской области в 2007-2016 годах и 

направления информационно-образовательной работы с населением.  

Методы исследований: ретроспективный эпидемиологический анализ, 

описательно-оценочные и статистические методы, метод анкетирования. 

Полученные результаты и их новизна: проведен анализ тенденций 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Гомеле и Гомельской области в 

2007-2016гг., изучены интенсивность, динамика, пространственная 

характеристика и структура заболеваемости; проанализированы проводимая 

в Гомеле и Гомельской области информационно-образовательная работа с 

населением за 2014-2016 гг., а также впервые оценен уровень 

осведомленности о ВИЧ-инфекции и ее профилактике среди молодежи 

г.Гомеля, на основе которого определены наиболее актуальные для 

профилактики заражения ВИЧ-инфекцией направления информационно-

образовательной работы с населением. 

Степень использования. Результаты работы могут быть использованы 

при разработке информационно-образовательных материалов в и программ, а 

также при дальнейшем изучении уровней осведомленности о ВИЧ-инфекции, 

оценке эффективности профилактических мероприятий и динамики 

выявления случаев ВИЧ-инфекции в Гомельской области. 

Область применения. Образование, эпидемиология, медицина. 
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ABSTRACT 

 

Diploma work: The morbidity of HIV infection in Gomel and the Gomel 

region: 65 pages, 3 chapters, 9 sections, 13 diagrams, 2 tables; 44 sources, 1 

attachment. 

 

Human immunodeficiency virus infection;  epidemiological process; 

morbidity, awareness; prevention; Gomel region. 

 

Objective: to determine сurrent trends of epidemic process of HIV infection 

in Gomel and the Gomel region in 2007-2016 and direction of information and 

educational work with  population. 

Research methods: retrospective epidemiological analysis, descriptive-

evaluation and statistical methods, method of questioning. 

The obtained results and their novelty: the analysis of HIV infection 

epidemic process trends in Gomel and the Gomel region in 2007-2016 was 

conducted, intensity, dynamics, territorial characteristics and structure of morbidity 

were studied; the information and educational work that hae carried out in Gomel 

and the Gomel region in 2014-2016 was analyzed. The level of awareness about 

HIV infection and its prevention among youth in Gomel was estimated for the first 

time, on the basis of which the most relevant direction of information and 

educational work with the population were revealed. 

Degree of use: the results of research work can be used to develop 

information and educational materials and programs, as well as further study of 

levels of HIV awareness, assessment of effectiveness of preventive measures and 

the dynamics epidemic process of HIV infections in Gomel region. 

Application area: education, epidemiology, medicine. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: Захворванне ВІЧ-інфекцыяй ў г. Гомелі і 

Гомельскай вобласці: 65 старонак, 3 главы, 9 раздзелаў, 13 дыяграм, 2 

табліцы; 44 крыніцы, 1 дадатак. 

 

Вірус імунадэфіцыту чалавека; эпідэміялагічны працэс; 

захваральнасць, дасведчанасць; прафілактыка; Гомельская вобласць. 

Мэта працы: вызначыць сучасныя тэндэнцыі эпідэмічнага працэсу ВІЧ-

інфекцыі ў Гомелі і Гомельскай вобласці ў 2007-2016 гадах і напрамкі 

інфармацыйна-адукацыйнай работы з насельніцтвам 

Метады даследаванняў: рэтраспектыўны эпідэміялагічны аналіз, 

апісальна-ацэначныя і статыстычныя метады, метад анкетавання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзены аналіз тэндэнцый 

эпідэмічнага працэсу ВІЧ-інфекцыі ў Гомелі і Гомельскай вобласці ў 2007-

2016гг., вывучаны інтэнсіўнасць, дынаміка, прасторавая характарыстыка і 

структура захворвання; прааналізавана інфармацыйна-адукацыйная праца з 

насельніцтвам, якая праводзіцца ў Гомелі і Гомельскай вобласці за 2014-2016 

гг., а таксама ўпершыню ацэнены ўзровень дасведчанасці аб ВІЧ-інфекцыі і 

яе прафілактыцы сярод моладзі г.Гомеля, на аснове якога вызначаны 

найбольш актуальныя для прафілактыкі заражэння ВІЧ інфекцыяй напрамкі 

інфармацыйна-адукацыйнай работы з насельніцтвам. 

Ступень выкарыстання. Вынікі работы могуць быць выкарыстаны пры 

распрацоўцы інфармацыйна-адукацыйных матэрыялаў у і праграм, а таксама 

пры далейшым вывучэнні узроўняў дасведчанасці аб ВІЧ-інфекцыі, ацэнцы 

эфектыўнасці прафілактычных мерапрыемстваў і дынамікі выяўлення 

выпадкаў ВІЧ-інфекцыі ў Гомельскай вобласці. 

Вобласць прымянення. Адукацыя, эпідэміялогія, медыцына. 
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