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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: Эпидемиологический анализ заболеваемости
раком кожи населения Республики Беларусь: 44 страниц, 7 рисунков, 7
таблиц, 43 источника.
Рак кожи, злокачественные новообразования кожи, факторы риска,
эпидемиология, диагностика, заболеваемость, смертность.
Объект исследования: данные о заболеваемости и смертности от рака
кожи. Данные были получены в Минском городском онкологическом
диспансере, а также из сборников «Злокачественные новообразования в
Республике Беларусь».
Цель работы: провести ретроспективный анализ по заболеваемости
раком кожи населения Республики Беларусь за период 2004 -2017 гг.
Полученные результаты и их новизна. В результате работы были
рассчитаны и проанализированы коэффициенты заболеваемости раком кожи
населения Республики Беларусь и г. Минска за период 2004 – 2017 гг.
Проведен сравнительный анализ заболеваемости раком кожи среди
женщин и мужчин за изучаемый период. Выявлены достоверные различия в
сторону увеличения уровня заболеваемости раком кожи в 2017 г. по
сравнению с 2004 г.
Область применения: медицина.

РЭФЕРАТ
Дыпломная праца: Эпідэміялагічны аналіз захворвання на рак скуры
насельніцтва Рэспублікі Беларусь: 44 старонак, 7 малюнкаў, 7 табліц, 43
крыніцы.
Рак скуры, злаякасныя новаўтварэнні скуры, фактары рызыкі,
эпідэміялогія, дыягностыка, захворванне, смяротнасць.
Аб'ект даследавання: дадзеныя аб захворвання і смяротнасці ад раку
скуры. Дадзеныя былі атрыманы ў Мінскім гарадскім анкалагічным
дыспансеры, а таксама са зборнікаў «Злаякасныя наватворы ў Рэспубліцы
Беларусь».
Мэта працы: правесці рэтраспектыўны аналіз па захворванні на рак
скуры насельніцтва Рэспублікі Беларусь за перыяд 2004 -2017 гг.
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку працы былі разлічаны і
прааналізаваны каэфіцыенты захворвання на рак скуры насельніцтва
Рэспублікі Беларусь і г. Мінска за перыяд 2004 - 2017 гг.
Праведзены параўнальны аналіз захворвання на рак скуры сярод
жанчын і мужчын за вывучаецца перыяд. Выяўлены пэўныя адрозненні ў бок
павелічэння ўзроўню захворвання на рак скуры ў 2017 г. у параўнанні з 2004
г.
Вобласць ужывання: медыцына.

АBSTRACT
Graduated work: Epidemiological analysis of the incidence of skin cancer
in the population of the Republic of Belarus: 44 pages, 7 figures, 7 tables, 43
sources.
Skin cancer, malignant skin neoplasms, risk factors, epidemiology,
diagnosis, morbidity, mortality.
Object of study: data on morbidity and mortality from skin cancer. The data
were obtained in the Minsk City Oncology Dispensary, as well as from the
collections “Malignant neoplasms in the Republic of Belarus”.
Objective: to conduct a retrospective analysis of the incidence of skin cancer
in the population of the Republic of Belarus for the period 2004-2017.
The results and their novelty. As a result of the work, the incidence rates of
skin cancer of the population of the Republic of Belarus and the city of Minsk for
the period 2004-2017 were calculated and analyzed.
A comparative analysis of the incidence of skin cancer among women and
men over the study period was carried out. Significant differences were found in
the direction of increasing the incidence of skin cancer in 2017 compared to 2004.
Application area: medicine.

