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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: Анализ заболеваемости взрослого населении 

Республики Беларусь  болезнями органов пищеварения: 45 страниц, 13 

рисунков, 3 таблицы, 42 источника. 

 

Болезни органов пищеварения, факторы риска, заболеваемость, 

смертность, тенденция 

 

Цель работы: провести анализ заболеваемости населения Республики 

Беларусь болезнями органов пищеварения и смертности по этой причине за 

2008 – 2016 годы. 

Методы исследований: расчёт экстенсивных и интенсивных 

показатели, темпов прироста, многолетних тенденций по методу наименьших 

квадратов. 

Полученные результаты и их новизна: Объект исследования – 

данные заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь 

болезнями органов пищеварения в 2008 – 2016 годы. 

Выявлен подъем заболеваемости болезнями органов пищеварения 

среди взрослого населения, а также ее снижение у детского населения.  

Самая неблагополучная ситуация как среди первичной, так и среди общей 

заболеваемости населения складывается в Гомельской области и г. Минске. 

Наибольший показатель смертности от болезней органов пищеварения 

приходится на население, старше трудоспособного. Смертность сельского 

населения выше, чем городского. В нозологической структуре смертности от 

БОП наибольший удельный вес приходится на смертность от цирроза печени 

(в том числе алкогольного). 

Степень использования: результаты работы были представлены на 4 

конференциях.  

Область применения: образование, медицина. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: Аналіз захворвання дарослага насельніцтве 

Рэспублікі Беларусь хваробамі органаў стрававання: 45 старонак, 13 

малюнкаў, 3 табліцы, 42 крыніцы. 

 

Хваробы органаў стрававання, фактары рызыкі, захворванне, 

смяротнасць, тэндэнцыя  

 

Мэта даследавання: правесці аналіз захворвання насельніцтва 

Рэспублікі Беларусь хваробамі органаў стрававання і смяротнасці па гэтай 

прычыне за 2008 – 2016 гады. 

Метады даследаванняў: разлік экстэнсіўны і інтэнсіўных паказчыкі, 

тэмпаў прыросту, шматгадовых тэндэнцый па метадзе найменшых квадратаў 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Аб'ект даследавання – дадзеныя 

захворвання і смяротнасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь хваробамі 

органаў стрававання ў 2008 – 2016 гады. 

Выяўлены ўздым захворвання хваробамі органаў стрававання сярод 

дарослага насельніцтва, а таксама яе зніжэнне ў дзіцячага насельніцтва. 

Самая дрэнная сітуацыя як сярод пярвічнай, так і сярод агульнай 

захваральнасці насельніцтва ствараецца ў Гомельскай вобласці і г. Мінску. 

Самы вялікі паказчык смяротнасці ад хвароб органаў стрававання 

прыпадае на насельніцтва, старэй працаздольнага. Смяротнасць сельскага 

насельніцтва вышэй, чым ў гарадскога. У назалагічнай структуры 

смяротнасці ад ХОС найбольшая ўдзельная вага прыпадае на смяротнасць ад 

цырозу печані (у тым ліку алкагольнага). 

Ступень выкарыстання: вынікі працы былі прадстаўлены на 4 

канферэнцыях. 

Вобласць прымянення: адукацыя, медыцына. 
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ABSTRACT 

 

Graduate work: Analysis of the incidence of adult population of the 

Republic of Belarus with diseases of the digestive system: 45 pages, 13 figures, 3 

tables, 42 references. 

 

Diseases of the digestive organs, risk factors, morbidity, mortality, trend  

 

The purpose of the research: to analyze the incidence of the diseases of the 

digestive system and mortality because of this reason in the Republic of Belarus 

during 2008 – 2016 years.  

Research methods: calculation of extensive and intensive indicators, growth 

rates, long-term trends using the least squares method. 

The obtained results and their novelty: The object of the research – 

morbidity and mortality data of diseases of the digestive system among the 

population of the Republic of Belarus in 2008 – 2016 years. 

Identified a rise of the incidence of digestive diseases among the adult 

population and the decline in the child population. The most unfavorable situation 

among the primary and among the general morbidity of the population is in the 

Gomel Region and in the city of Minsk. 

The highest rate of mortality from diseases of the digestive system account 

for the population older than able-bodied. Mortality of the rural population is 

higher than that of the urban population. In the nosological structure of mortality 

from diseases of the digestive system, death from cirrhosis of the liver (including 

alcoholic) is the largest proportion. 

The extent of the use: the results of the work were presented at 4 

conferences.  

Field of application: education, medicine. 

 

 

 

 


