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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: Ретроспективный анализ заболеваемости населения 
г. Костюковичи Могилевской области болезнями эндокринной системы: 49 
страниц, 20 рисунков, 10 таблиц, 42 источника. 

Эндокринная патология, статистический анализ, заболеваемость, сахарный 
диабет, динамика, структура, темпы прироста 

Объект исследования: информация о числе случаев эндокринологических 
заболеваний детского и взрослого населения, обслуживаемого поликлиникой 
г. Костюковичи за период с 2012 по 2016 годы и информация о численности 
обслуживаемого населения за тот же период. 

Цель работы: провести анализ заболеваемости, связанной с нарушениями в 
работе эндокринной системы среди детского и взрослого населения г. 
Костюковичи Могилевской области, осложнений сахарного диабета, 
инвалидности и смертности вследствие сахарного диабета и выявить 
основные тенденции; проанализировать заболеваемость эндокринными 
болезнями лиц, обслуживаемых в поликлинике г. Костюковичи.  

Полученные результаты и их новизна. С использованием количественных 
методов исследования в работе был проведен анализ заболеваемости, 
осложнений сахарного диабета, инвалидности и смертности вследствие 
сахарного диабета населения г. Костюковичи Могилевской области. 

Наибольший вклад в структуру заболеваемости детского населения г. 
Костюковичи за исследуемый период 2012 – 2016 гг. вносят такие 
заболевания как гипотиреоз, СД 1 типа, диффузный эндемический зоб. 
Основная роль в формировании эндокринной патологии взрослого населения 
г. Костюковичи за 2012 – 2016 гг. принадлежит СД 2 типа, заболеваемость 
которым увеличивается в течение всего изучаемого периода, менее 
распространены, но также высоки уровни заболеваемости узловым зобом, 
гипотиреозом. Наблюдается рост удельного веса наиболее 
распространенного осложнения СД среди населения г. Костюковичи – 
полинейропатии. Изменяется структура инвалидности взрослого населения 
по причине СД, а именно в 2016 году отсутствуют взрослые-инвалиды, 
относящиеся к 1, наиболее тяжелой группе инвалидности, наибольший 
удельный вес занимают инвалиды 3 группы. Показатель смертности по 
причине СД населения г. Костюковичи за период 2012 – 2016 гг. увеличился 
в 2 раза по сравнению с началом изучаемого периода. 



Область применения: медицина.  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа: Рэтраспектыўны аналіз захворвання насельніцтва г. 
Касцюковічы Магілёўскай вобласці хваробамі эндакрыннай сістэмы: 49 
старонак, 20 малюнкаў, 10 табліц, 42 крыніцы. 

Астма, астматычны статус, бранхіт, эпідэміялогія, этыялогія, дыягностыка, 
лячэнне, патагенез 

Аб'ект даследавання: інфармацыя аб колькасці выпадкаў 
эндакрыналагічных захворванняў дзіцячага і дарослага насельніцтва, якое 
абслугоўваецца паліклінікай г. Касцюковічы за перыяд з 2012 па 2016 гады і 
інфармацыя аб колькасці абслугоўванага насельніцтва за той жа перыяд. 

Мэта работы: правесці аналіз захворвання, звязанага з парушэннямі ў 
рабоце эндакрыннай сістэмы сярод дзіцячага і дарослага насельніцтва г. 
Касцюковічы Магілёўскай вобласці, ускладненняў цукрыцы, інваліднасці і 
смяротнасці з прычыны цукрыцы і выявіць асноўныя тэндэнцыі; 
прааналізаваць захворванне эндакрыннымі хваробамі асоб, якія 
абслугоўваюцца ў паліклініцы г. Касцюковічы. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. З выкарыстаннем колькасных метадаў 
даследавання ў працы быў праведзены аналіз захворвання, ускладненняў 
цукровага дыябету, інваліднасці і смяротнасці з прычыны цукрыцы 
насельніцтва г. Касцюковічы Магілёўскай вобласці. 

Найбольшы ўклад у структуру захваральнасці дзіцячага насельніцтва г. 
Касцюковічы за доследны перыяд 2012 – 2016 гг. ўносяць такія захворванні 
як гіпатэрыёз, цукрыца 1 тыпу, дыфузны эндэмічны валлё. Асноўная роля ў 
фарміраванні эндакрыннай паталогіі дарослага насельніцтва г. Касцюковічы 
за 2012-2016 гг. належыць цукрыцы 2 тыпу, менш распрастораны, але 
таксама высокія ўзроўні захворвання вузлавым валлём, гіпатэрыёзам. 
Назіраецца рост удзельнай вагі найбольш распаўсюджанага ўскладненні 
цукрыцы сярод насельніцтва г. Касцюковічы – полінейрапатыі. Змяняецца 
структура інваліднасці дарослага насельніцтва па прычыне цукрыцы, а 
менавіта ў 2016 годзе адсутнічаюць дарослыя-інваліды, якія адносяцца да 1, 
найбольш цяжкай групы інваліднасці, найбольшую ўдзельную вагу займаюць 
інваліды 3 групы. Паказчык смяротнасці па прычыне з насельніцтва г. 
Касцюковічы за перыяд 2012-2016 гг. павялічыўся ў 2 разы ў параўнанні з 
пачаткам вывучаемага перыяду. 

Вобласць прымянення: медыцына.   



АBSTRACT 

Graduate work: Retrospective analysis of the incidence of the population of 
Kostyukovichi in the Mogilev Region with endocrine system diseases: 49 pages, 
20 images, 10 tables, 42 sources. 

Asthma, asthmatic status, bronchitis, epidemiology, etiology, diagnosis, treatment, 
pathogenesis 

Object of research: information on the number of cases of endocrinological 
diseases of the child and adult population served by the Kostyukovichi hospital in 
the period from 2012 to 2016 and information on the number of people served for 
the same period. 

The aim of the work: to analyze the incidence of disturbances in the work of the 
endocrine system among the children and adults in the town of Kostyukovichi in 
the Mogilev Region, the complications of diabetes mellitus, disability and 
mortality due to diabetes and identify the main trends; to analyze the incidence of 
endocrine diseases of persons served at the polyclinic in Kostyukovichi. 

The results and their novelty. Using quantitative methods of research, the work 
carried out an analysis of the incidence, complications of diabetes mellitus, 
invalidity and mortality due to diabetes mellitus in the population of 
Kostyukovichi, Mogilev region. 

The greatest contribution to the structure of the morbidity of the children's 
population in Kostyukovichi during the study period 2012 – 2016 is made by such 
diseases as hypothyroidism, type 1 diabetes, diffuse endemic goiter. The main role 
in the formation of endocrine pathology of the adult population of Kostyukovichi 
in 2012-2016 belongs to type 2 diabetes, the incidence of which increases 
throughout the study period, less widespread, but also high levels of incidence of 
nodular goiter, hypothyroidism. There is an increase in the proportion of the most 
common complications of diabetes among the population of Kostyukovichi – 
polyneuropathy. Changes the structure of adult disability because of diabetes, 
namely in 2016, missing adults with disabilities, related to 1, most severe disability 
group, the largest share is disabled 3 groups. The mortality rate due to the 
population оf Kostyukovichi for the period 2012 – 2016 increased by 2 times 
compared to the beginning of the study period. 

Application area: medicine. 


