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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: Эпидемиологические аспекты  заболеваемости 
злокачественными новообразованиями желудка населения Республики 
Беларусь: 45 страниц, 8 рисунков, 5 таблиц, 37  источников литературы.  

  

Заболеваемость, рак желудка, этиология, патогенез, онкология, 
новообразование, смертность, фактор риска 

 

Объект исследования – информация из Канцер регистра Республики 
Беларусь о случаях заболевания злокачественными новообразованиями 
желудка населения Республики Беларусь.  

Цель работы – с использованием количественных методов обработки 
информации провести анализ заболеваемости ЗНО за  период с 2008 – 2017 
гг. 

Полученные результаты и их новизна: Злокачественные 
новообразования желудка в Республике Беларусь остается важной 
проблемой. ЗНО желудка в 2017 г. занимали 3-е место после рака лёгких и 
рака кожи в целом для всего населения, для мужчин - 4-е место после рака 
легких, рака кожи и предстательной железы, для женщин - 3-е место после 
рака кожи и молочной железы..Среди населения Республики Беларусь ЗНО 
желудка диагностируется  больше сельских жителей.  В Республике Беларусь 
число случаев онкопатологии желудка за изучаемый период снизилось как 
среди мужчин, так и среди женщин.  При анализе повозрастной 
заболеваемости онкопатологией желудка населения Республики Беларусь 
отмечается снижение уровня заболеваемости в 2017 году во всех возрастных 
группах..  При изучении смертности от онкопатологии желудка было 
выявлено, что имеет место снижение показателя мужского и женского 
населения с 2008 по 2017 год. Выраженных сдвигов в динамике 
распределения вновь выявленных случаев ЗНО желудка с 2006 по 2015гг по 
стадиям заболевания не наблюдается. 

Степень использования: результаты анализа  заболеваемости ЗНО 
желудка  позволят определять потребность в медицинских кадрах, в 
специализированных видах медицинской помощи, проводить обоснованные, 
целенаправленные профилактические мероприятия по снижению патологии 
среди населения.  

Область применения: эпидемиология. 



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная работа: Эпідэміялагічныя аспекты захворвання на 
злаякасныя новаўтварэнні страўніка насельніцтва Рэспублікі Беларусь: 45 
старонак, 8 малюнкаў, 5 табліц, 37 крыніц літаратуры. 

 
Захворванне, рак страўніка, этыялогія, патагенез, анкалогія, наватвор, 

смяротнасць, фактар рызыкі 
 
Аб'ект даследавання - інфармацыя з Канцар рэгістра Рэспублікі 

Беларусь аб выпадках захворвання на злаякасныя новаўтварэнні страўніка 
насельніцтва Рэспублікі Беларусь. 

Мэта работы - з выкарыстаннем колькасных метадаў апрацоўкі 
інфармацыі правесці аналіз захворвання ЗНО за перыяд з 2008 - 2017 гг. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Злаякасныя наватворы страўніка ў 
Рэспубліцы Беларусь застаецца важнай праблемай. ЗНО страўніка ў 2017 г. 
займалі 3-е месца пасля рака лёгкіх і рака скуры ў цэлым для ўсяго 
насельніцтва, для мужчын - 4-е месца пасля рака лёгкіх, рака скуры і 
прадсталёвай залозы, для жанчын - 3-е месца пасля рака скуры і малочнай 
железы..Среди насельніцтва Рэспублікі Беларусь ЗНО страўніка 
дыягнастуецца больш сельскіх жыхароў. У Рэспубліцы Беларусь колькасць 
выпадкаў анкапаталогіі страўніка за вывучаецца перыяд знізілася як сярод 
мужчын, так і сярод жанчын. Пры аналізе повозрастной захворвання 
анкапаталогіі страўніка насельніцтва Рэспублікі Беларусь адзначаецца 
зніжэнне ўзроўню захворвання ў 2017 годзе ва ўсіх узроставых групах .. пры 
вывучэнні смяротнасці ад анкапаталогіі страўніка было выяўлена, што мае 
месца зніжэнне паказчыка мужчынскага і жаночага насельніцтва з 2008 па 
2017 год. Выяўленых зрухаў у дынаміцы размеркавання зноў выяўленых 
выпадкаў ЗНО страўніка з 2006 па 2015гг па стадыях захворвання не 
назіраецца. 

Ступень выкарыстання: вынікі аналізу захворвання ЗНО страўніка 
дазволяць вызначаць патрэба ў медыцынскіх кадрах, у спецыялізаваных відах 
медыцынскай дапамогі, праводзіць абгрунтаваныя, мэтанакіраваныя 
прафілактычныя мерапрыемствы па зніжэнні паталогіі сярод насельніцтва. 

Вобласць ужывання: эпідэміялогія. 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 
Graduate work: Epidemiological aspects of the incidence of malignant 

tumors of the stomach of the population of the Republic of Belarus: 45 pages, 8 
figures, 5 tables, 37 sources of literature. 

 
Morbidity, gastric cancer, etiology, pathogenesis, oncology, neoplasm, 

mortality, risk factor 
 
The object of the study is information from the Kantser register of the 

Republic of Belarus on cases of malignant gastric neoplasms of the population of 
the Republic of Belarus. 

The purpose of the work is to analyze the incidence of MN for the period 
from 2008 to 2017 using quantitative information processing methods. 

The results and their novelty: Malignant neoplasms of the stomach in the 
Republic of Belarus remains an important issue. In 2017, gastric ZNO took the 3rd 
place after lung cancer and skin cancer in general for the entire population, for men 
- 4th place after lung cancer, skin cancer and prostate cancer, for women - 3rd 
place after skin cancer and the mammary gland..Among the population of the 
Republic of Belarus, the ZNO of the stomach is diagnosed more rural residents. In 
the Republic of Belarus, the number of cases of oncopathology of the stomach over 
the study period decreased among both men and women. When analyzing the age-
related incidence of oncopathology of the stomach of the population of the 
Republic of Belarus, there was a decrease in the incidence rate in 2017 in all age 
groups .. When studying the mortality from oncopathology of the stomach, it was 
found that there was a decrease in the male and female population from 2008 to 
2017. There are no marked changes in the distribution of newly detected cases of 
gastric ZNO from 2006 to 2015 by stages of the disease. 

Degree of use: the results of the analysis of the incidence of ZNO of the 
stomach will allow to determine the need for medical personnel, specialized types 
of medical care, to carry out reasonable, targeted preventive measures to reduce 
pathology among the population. 

Scope: epidemiology. 
 


