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РЕФЕРАТ 
 

 

Дипломная работа включает 37 страниц, 14 таблиц, 6 рисунков, 26 

источников литературы. 

Ключевые слова: НЕМАТОДОЗЫ, АСКАРИДА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, 

ОСТРИЦА КИШЕЧНАЯ, ВЛАСОГЛАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, АСКАРИДОЗ, 

ЭНТЕРОБИОЗ, ТРИХОЦЕФАЛЕЗ.  

Цель дипломной работы: изучить распространение гельминтозов среди 

населения г. Минска.  

Материалами исследования являются данные по уровню заболеваемости 

основными видами нематодозов населения г. Минска за период с 2016 по 2019 

гг., полученные в ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района г. 

Минска". Основным методом исследования являлся анализ данных 

медицинской статистики. Для статистической обработки данных 

использовалась программа Microsoft Office Excel, которая предоставляет 

возможности экономико-статистических расчетов и графические инструменты.  

Анализ предоставленной информации показал сохранение уровня 

заболеваемости всеми распространенными формами гельминтозов в г. Минске 

ниже среднереспубликанского на протяжении всего анализируемого периода, 

что позволяет предположить более высокий уровень профилактики 

гельминтозов и санитарного контроля в столице по сравнению с другими 

регионами страны. Самые высокие показатели заболеваемости населения 

энтеробиозом и аскаридозом за 2016–2019 гг. зафиксированы во Фрунзенском 

районе г. Минска. В 2018–2019 гг. ощутимо улучшилась ситуация по 

аскаридозу и энтеробиозу в Центральном районе г. Минска, где в 2017 г. был 

зарегистрирован резкий рост заболеваемости обоими видами гельминтозов по 

сравнению с 2016 г. Значительное ухудшение эпидемиологической обстановки 

по аскаридозу произошло в Советском районе г. Минска в 2019 г. 

Заболеваемость энтеробиозом и аскаридозом в детской популяции населения 

столицы была выше на протяжении всего анализируемого периода. 

Заболеваемость редкими формами гельминтозов в столице оставалась низкой 

на протяжении всего анализируемого периода. Следует отметить отсутствие 

выявленных случаев гименолепидоза в г. Минске в течение трех последних лет.  

 

 

 

 



 

3 
 

РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная праца ўключае 37 старонак, 14 табліц, 6 малюнкаў, 26 крыніц 

літаратуры.  

Ключавыя словы: НЕМАТАДОЗЫ, АСКАРЫДА ЧАЛАВЕЧАЯ, 

ВАСТРЫЦА КIШАЧНАЯ, ВОЛАСАГАЛОЎ ЧАЛАВЕЧЫ, АСКАРЫДОЗ, 

ЭНТЭРАБIЕЗ, ТРЫХАЦЕФАЛЕЗ.  

Мэта дыпломнай працы: вывучыць распаўсюджванне гельмінтозаў сярод 

насельніцтва г. Мінска. 

 Матэрыяламі даследавання з'яўляюцца дадзеныя па ўзроўню захворвання 

асноўнымі відамі нематадозаў насельніцтва г. Мінска за перыяд з 2016 па 2019 

гг., атрыманыя ў ДУ "Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі Заводскага раёна г.Мінска". 

Асноўным метадам даследавання з'яўляўся аналіз дадзеных медыцынскай 

статыстыкі. Для статыстычнай апрацоўкі дадзеных выкарыстоўвалася праграма 

Microsoft Office Excel, якая дае магчымасці эканоміка-статыстычных разлікаў і 

графічныя інструменты.  

Аналіз прадстаўленай інфармацыі паказаў захаванне ўзроўню 

захворвання ўсімі распаўсюджанымі формамі гельмінтозаў у г. Мінску ніжэй за 

сярэднерэспубліканскі на працягу ўсяго аналізаванага перыяду, што дазваляе 

выказаць здагадку больш высокага ўзроуню прафілактыкі гельмінтозаў і 

санітарнага кантролю ў сталіцы па параўнанні з іншымі рэгіёнамі краіны. 

Самыя высокія паказчыкі захворвання насельніцтва энтэрабіёзам і аскарыдозам 

за 2016-2019 гг. зафіксаваныя ў Фрунзенскім раёне г. Мінска. У 2018-2019 гг. 

адчувальна палепшылася сітуацыя па аскарыдозу і энтэрабіёзу ў Цэнтральным 

раёне г. Мінска, дзе ў 2017 г. быў зарэгістраваны рэзкі рост захворвання 

абодвума відамі гельмінтозаў у параунаннi з 2016 г. Значнае пагаршэнне 

эпідэміялагічнай абстаноўкі па аскарыдозе адбылося ў Савецкім раёне г. 

Мінска ў 2019 г. захворванне энтэрабіёзам і аскарыдозам у дзіцячай папуляцыі 

насельніцтва сталіцы было вышэй на працягу ўсяго аналізаванага перыяду. 

Захворванне рэдкімі формамі гельмінтозаў ў сталіцы заставалася нізкiм на 

працягу ўсяго аналізаванага перыяду. Варта адзначыць адсутнасць выяўленых 

выпадкаў гіменалепідозаў ў г. Мінску на працягу трох апошніх гадоў. 
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ABSTRACT 

 

 

The graduate thesis includes 37 pages, 14 tables, 6 figures, 26 sources of 

literature. 

Key words: NEMATODOSIS, ASCARIS LUMBRICOIDES, ENTEROBIUS 

VERMICULARIS, TRICHOCEPHALUS TRICHIURUS, ASCARIASIS, 

ENTEROBIASIS, TRICHOCEPHALIASIS. 

The purpose of the graduate thesis is to study the spread of helminthiasis 

among the population of Minsk. 

The materials of the study are the data on the main types of nematodosis 

morbidity among the population of Minsk for the period from 2016 to 2019, obtained 

in the State Institution "Center for Hygiene and Epidemiology of the Zavodsky 

district of Minsk". The main research method was the analysis of medical statistics. 

For statistical data processing was used the Microsoft Office Excel program, which 

provides economic and statistical calculations and graphical tools. 

The analysis of the provided information showed that the incidence of all 

common forms of helminthiasis in Minsk was maintained below the national average 

level throughout all the analyzed period, which gives us the opportunity to assume a 

higher level of helminthiasis prevention and sanitary control in the capital compared 

to other regions of the country. The highest enterobiasis and ascaris lumbricoides 

incidence rates of the population in 2016-2019 were recorded in the Frunzensky 

district of Minsk. In 2018-2019, the situation of ascariasis and enterobiosis 

significantly improved in the Central District of Minsk, where in 2017 a sharp 

increase in the incidence of both types of helminthiasis was registered compared to 

2016. A significant deterioration in the epidemiological situation of ascariasis 

occurred in the Sovetsky district of Minsk in 2019. The enterobiosis and ascariasis 

incidence among the child population of the capital was higher throughout the 

analyzed period. The rare forms of helminthiasis incidence in the capital remained 

low throughout the analyzed period. It should be noted that there have been detected 

no cases of hymenolepidosis in Minsk for the last three years. 

 

 

 

 


