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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 46 страниц, 18 рисунков, 7 таблиц, 33 источника 

использованной литературы, 1 приложение.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕЛЬМИНТОЗЫ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, 

НАСЕЛЕНИЕ, ЭНТЕРОБИОЗ, АСКАРИДОЗ, ТРИХОЦЕФАЛЕЗ, 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ.  

Объект исследования: заболеваемость наиболее распространенными 

видами гельминтозов ‒ энтеробиоз, аскаридоз, трихоцефалез.  

Цель исследования: анализ заболеваемости населения Республики 

Беларусь наиболее распространенными видами гельминтозов.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программы Microsoft Office Excel 2013. В качестве материала для 

исследования послужили статистические данные по уровню заболеваемости 

населения Республики Беларусь гельминтозами за 2012–2016 гг., полученные 

в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья», а также данные эндоскопических исследований толстого 

кишечника в ГУ «Республиканского клинического медицинского центра» 

Управления делами Президента Республики Беларусь, где случайно были 

обнаружены гельминты.  

 В результате проведенного анализа было установлено, что в период с 

2012 по 2016 гг. наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости 

гельминтозами населения Республики Беларусь. Первое место среди 

наиболее распространенных гельминтозов занимает энтеробиоз, на втором 

месте находится аскаридоз, реже всего встречается трихоцефалез. Чаще всего 

этими гельминтозами болели дети в возрасте 3–6 лет и 7–10 лет. Самые 

высокие показатели заболеваемости населения энтеробиозом отмечены в 

Гомельской и Могилевской областях; аскаридозом и трихоцефалезом – в 

Гомельском и Витебской областях. В ходе исследования содержания яиц 

наиболее распространенных видов гельминтов видно, что наибольший 

показатель зараженности почвы яйцами аскарид и власоглавов было в 

Могилевской и Гомельской областях. В этих областях также отмечались 

единичные случаи нахождения яиц остриц в почве. Во время 

эндоскопического исследования случайно было обнаружено две острицы и 

одна аскарида.  

  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа 46 старонак, 18 малюнкаў, 7 табліц, 33 крыніц 

выкарыстанай літаратуры, 1 прыкладанне.  

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ГЕЛЬМІНТОЗЫ, ЗАХВОРВАННЕ, 

НАСЕЛЬНІЦТВА, ЭНТЭРАБІЁЗ, АСКАРЫДОЗ, ТРЫХАЦЭФАЛЁЗ, 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ.  

Аб'ект даследавання: асноўныя віды гельмінтозаў ‒ энтэрабіёз, 

аскарыдоз, трыхацэфалёз, а таксама рэдка дыягнасцыруемыя гельмінтозы. 

Мэта даследавання: аналіз захворвання насельніцтва Рэспублікі 

Беларусь найбольш распаўсюджанымі відамі гельмінтозаў. 

Статыстычная апрацоўка дадзеных праводзілася з выкарыстаннем 

праграмы Microsoft Office Excel 2013. У якасці матэрыялу для даследавання 

паслужылі статыстычныя дадзеныя па ўзроўню захворвання насельніцтва 

Рэспублікі Беларусь гельмінтозамі за 2011–2016 гг., атрыманыя ў ДУ 

«Рэспубліканскі цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя», а 

таксама дадзеныя эндаскапічных даследаванняў тоўстага кішачніка ў ГУ 

«Рэспубліканскага клінічнага медыцынскага цэнтра» Кіравання справамі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзе выпадкова былі выяўленыя гельмінты.  

У выніку праведзенага аналізу было ўстаноўлена, што ў перыяд з 2012 

па 2016 гг. назіраецца тэндэнцыя да зніжэння ўзроўню захваральнасці 

гельмінтозамi насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Першае месца сярод 

асноўных гельмінтозаў займае энтэрабіёз, на другім месцы знаходзіцца 

аскарыдоз, радзей за ўсё сустракаецца трыхацэфалёз. Часцей за ўсё гэтымі 

гельмінтозамі хварэлі дзеці ва ўзросце 3–6 гадоў і 7–10 гадоў. Самыя высокія 

паказчыкі захворвання насельніцтва энтерабiёзам адзначаны ў Гомельскай і 

Магілёўскай абласцях; аскарыдозам і трихацефалёзам – у Гомельскай і 

Віцебскай абласцях. У ходзе даследавання ўтрымання яек найбольш 

распаўсюджаных відаў гельмінтаў відаць, што найбольшы паказчык 

заражанасці глебы яйкамі аскарыд і власаглаваў было ў Магілёўскай і 

Гомельскай абласцях. У гэтых абласцях таксама адзначаліся адзінкавыя 

выпадкі знаходжання яек вастрыц ў глебе. Падчас эндаскапічнага 

даследаванні выпадкова было выяўлена дзве вастрыцы і адна аскарыда. 

  



RESUME 

 

Diploma work 46 page, 18 pictures, 7 tables, 33 sources of the used 

literature, 1 application. 

KEYWORDS: HELMINTH INFECTIONS, MORBIDITY, POPULATION, 

ENTEROBIASIS, ASCARIASIS, TRICHOCEPHALIASIS, REPUBLIC OF 

BELARUS. 

Research object: incidence of the most widespread types of helminthiases ‒ 

enterobiosis, ascaridosis, trichocephaliasis.  

Research objective: analysis of the incidence of population of Republic of 

Belarus the most widespread types of helminthiases.  

Statistical data processing was carried out with use of Microsoft Office Excel 

2013. The material for a research was statistical data on incidence of the 

population of Republic of Belarus of helminthiases for 2012-2016 received in GU 

"Republican Center of Hygiene, Epidemiology and Public Health" and data of 

endoscopic researches in GU of "The republican clinical medical center" of the 

Administration of the President of Republic of Belarus, where were accidentally 

discovered helminths. 

In the result of the analysis it was established that during the period from 

2012 to 2016 the tendency to reduction of incidence of helminthiases of the 

population of Republic of Belarus is observed. In the first place among the most 

widespread helminthiases is enterobiasis, ascariasis is in the second place, the 

trichocephaliasis is the least common. Most often these helminthiases were found 

in children at the age of 3–6 years and 7–10 years. The highest rates of incidence 

of the population of enterobiosis are noted in Gomel and Mogilev regions; an 

ascariasis and trichocephaliasis – in Gomel and Vitebsk regions. During the study 

of the content of eggs of the most common types of helminths can be seen, that the 

greatest indicator of contamination of the soil with eggs of Ascaris and vlasoglav 

was in Mogilev and Gomel regions. In these areas, there were also isolated cases of 

eggs being found in the soil. During the endoscopic research two pinworms and 

one ascarid were revealed.  

 


