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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: Социально-эпидемиологические особенности 
распространенности ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь: 61 страница, 
21 рисунок, 6 таблиц, 11 формул, 70 источников, 3 приложения. 

ВИЧ-инфекция; лица, употребляющие инъекционные наркотические 
средства; вертикальная трансмиссия; синдром приобретенного 
иммунодефицита. 

Цель работы: анализ закономерностей и социально-
эпидемиологических особенностей ВИЧ-инфекции на основе изучения её 
заболеваемости и распространенности среди населения Республики Беларусь 
и других регионов. 

Методы исследований: эпидемиологические; ретроспективные; 
статистические. 

Полученные результаты и их новизна. Представлены основные 
закономерности и особенности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции 
среди населения Беларуси и других регионов мира за период с 1987 г. по 
2019 г. 

Установлено, что в Беларуси за весь период наблюдения выявлено 
26 979 случаев заболевания. За 2018 год в стране зафиксировано 2 353 случая 
ВИЧ-инфекции при показателе заболеваемости 24,8 на 100 тыс. населения. 
Темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 г. составил -4,66 %. 
Доля ВИЧ-инфицированных в Беларуси от общей численности населения 
составляет 0,40 %, России и Украине– 1,00 % и 0,9 %. Показано, что 
доминирующим путём инфицирования ВИЧ является половой (63,9 %), а в г. 
Минске – парентеральный (51,7 %). Среди ВИЧ-инфицированных 
превалируют лица рабочих специальностей и служащие (42,7 % и 56,5 %, 
соответственно). Анализируемый отрезок времени характеризовался 
выраженной многолетней эпидемической тенденцией к росту заболеваемости 
со средним темпом прироста 4,36 % (р < 0,05), которая описывается 
уравнением y = 13,041x + 63,485 (R² = 0,9535). Многолетняя периодичность 
выражена незначительно. 

Степень использования. Результаты работы могут быть использованы 
в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для 
разработки и последующей реализации мероприятий по предупреждению и 
профилактике заболеваний и распространения ВИЧ-инфекции, что 



способствует снижению инфицирования, улучшению демографической 
ситуации, повышению качества жизни. 

Область применения. Эпидемиология, гигиена, общественное 
здоровье, здравоохранение, медицина, образование. 



 

 

РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная работа: Сацыяльна-эпідэміялагічны яасаблівасці 
распаўсюджанасці ВІЧ-інфекцыі ў Рэспубліцы Беларусь: 61 старонка, 
21 малюнак, 6 табліц, 11 формул, 70 крыніц, 3 прыкладання. 

ВІЧ-інфекцыя; асобы, якія ўжываюць ін'екцыйныя наркатычныя сродкі; 
вертыкальная трансмісія; сіндром набытага імунадэфіцыту. 

Мэта работы:аналіз заканамернасцяў і сацыяльна-эпідэміялагічных 
асаблівасцяў ВІЧ-інфекцыі на аснове вывучэння яе захворвання і 
распаўсюджанасці сярод насельніцтва Рэспублікі Беларусь і іншых рэгіёнаў. 

Метады даследаванняў:эпідэміялагічныя; рэтраспектыўныя; 
статыстычныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна.Прадстаўлены асноўныя 
заканамернасці і асаблівасці эпідэмічнага працэсу ВІЧ-інфекцыі сярод 
насельніцтва Беларусі і іншых рэгіёнаў свету за перыяд з 1987 года па 2019 г. 

Устаноўлена, што ў Беларусі за ўвесь перыяд назірання выяўлена 
26 979 выпадкаў захворвання. За 2018 год у краіне зафіксавана 2 353 выпадкі 
ВІЧ-інфекцыі пры паказчыку захворвання 24,8 на 100 тыс. Насельніцтва. 
Тэмп прыросту захворвання ВІЧ-інфекцыяй у 2018 г. склаў -4,66 %. Доля 
ВІЧ-інфіцыраваных у Беларусі ад агульнай колькасці насельніцтва складае 
0,40 %, Расіі і Украіне – 1,00 % і 0,9 %. Паказана, што дамінуючым шляхам 
інфікавання ВІЧ з'яўляецца палавы (63,9 %), а ў г. Мінску – парэнтэральны 
(51,7 %). Сярод ВІЧ-інфіцыраваных пераважаюць асобы рабочых 
спецыяльнасцяў і служачыя (42,7 % і 56,5 %, адпаведна). Аналізуемы адрэзак 
часу характарызаваўся выяўленай шматгадовай эпідэмічнай тэндэнцыяй да 
росту захворвання з сярэднім тэмпам прыросту 4,36 % (р < 0,05), якая 
апісваецца раўнаннем y = 13,041x + 63,485 (R² = 0,9535). Шматгадовая 
перыядычнасць выказана нязначна. 

Ступень выкарыстання.Вынікі работы могуць быць выкарыстаны ў 
Цэнтрах гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя для распрацоўкі і 
наступнай рэалізацыі мерапрыемстваў па папярэджанні і прафілактыцы 
захворванняў і распаўсюджвання ВІЧ-інфекцыі, што спрыяе зніжэнню 
інфікавання, паляпшэнню дэмаграфічнай сітуацыі, павышэнню якасці 
жыцця.. 

Вобласць прымянення.Эпідэміялогія, гігіена, грамадскае здароўе, 
ахова здароўя, медыцына, адукацыя. 



 

 

ABSTRACT 
 

Coursework: Socio-epidemiological features of HIV prevalence in the 
Republic of Belarus: 61 pages, 21 figures, 6 tables, 11 formulas, 70 sources, 
3 applications. 

HIV infection; persons using injecting drugs; vertical transmission; 
syndrome of acquired immunodeficiency. 

The purpose of the work: analysis of patterns and socio-epidemiological 
features of HIV infection based on a study of its incidence and prevalence among 
the population of the Republic of Belarus and other regions. 

Research methods: epidemiological; retrospective; statistical. 

The obtained results and their novelty. The main regularities and features of 
the epidemic process of HIV infection among the population of Belarus and other 
regions of the world for the period from 1987 to 2019 are presented. 

It has been established that in Belarus for the entire observation period, 
26,979 cases were detected. In 2018, 2,353 cases of HIV infection were recorded 
in the country, with an incidence rate of 24.8 per 100,000 people. The rate of 
increase in the incidence of HIV infection in 2018 was -4.66 %. The share of HIV-
infected in Belarus of the total population is 0.40 %, Russia and Ukraine – 1.00 % 
and 0.9 %. It is shown that the dominant way of HIV infection is sexual (63.9 %), 
and in the city of Minsk – parenteral (51.7 %). Among HIV-infected individuals, 
workers and employees prevail (42.7 % and 56.5 %, respectively). The analyzed 
period of time was characterized by a pronounced long-term epidemic tendency to 
an increase in the incidence with an average growth rate of 4.36 % (p < 0.05), 
which is described by the equation y = 13.041x + 63.485 (R² = 0.9535). The long-
term periodicity is expressed slightly. 

Degree of use. The results of the work can be used in the Centers for 
Hygiene, Epidemiology and Public Health to develop and follow up activities for 
the prevention and prevention of diseases and the spread of HIV infection, thereby 
reducing infection, improving the demographic situation, and improving the 
quality of life. 

Application area. Epidemiology, hygiene, public health, health care, 
medicine, education. 
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