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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 43 страницы, 6 рисунков, 7 графиков, 35 источников 

литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕЛЬМИНТОЗЫ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, 

НАСЕЛЕНИЕ, ЭНТЕРОБИОЗ, АСКАРИДОЗ, ОПИСТОРХОЗ, 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ, ТРИХОЦЕФАЛЕЗ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Объект исследования: заболеваемость наиболее распространенными 

видами гельминтозов – энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, трихинеллез, 

трихоцефалез. 

Цель исследования – изучение распространения гельминтозов среди 

населения г. Гомеля и Гомельской области. 

В качестве материала для исследования послужили статистические 

данные по уровню заболеваемости населения г. Гомеля и Гомельской 

области гельминтозами за 2016–2019 гг., полученные в Государственном 

учреждении «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья». Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием программы Microsoft Office Excel 97–2003.  

В результате проведенного анализа было установлено, что в период с 

2016 по 2019 гг. наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости 

гельминтозами населения Гомельской области. Первое место среди наиболее 

распространенных гельминтозов занимает энтеробиоз, на втором месте 

находится аскаридоз, на третьем – описторхоз, на четвертом месте – 

трихоцефалез, реже всего встречается трихинеллез. Также отмечается, что в 

2019 г. не зарегистрировано ни одного случая трихинеллеза и трихоцефалеза 

в Гомельской области. Энтеробиозом, аскаридозом и трихоцефалезом чаще 

всего болели дети в возрасте от 3 до 14 лет, описторхозом и трихинеллезом – 

взрослые. 

Установлено, что у сельского населения Гомельской области 

гельминтозы выявлялись чаще, чем у городского. 

Сравнительный анализ показал, что в 2016–2019 гг. уровень 

заболеваемости гельминтозами населения г. Гомеля и Гомельской области 

был выше в сравнении с общереспубликанским. Исключением является 

трихинеллез, случаи которого в 2016 и 2019 гг. в Гомельской области не 

регистрировались вовсе в отличие от республики в целом.  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа 43 старонкі, 6 малюнкаў, 7 графікаў, 35 крыніц 

літаратуры. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ГЕЛЬМІНТОЗЫ, ЗАХВОРВАННЕ, 

НАСЕЛЬНІЦТВА, ЭНТЭРАБІЁЗ, АСКАРЫДОЗ, АПІСТАРХОЗ, 

ТРЫХІНЕЛЁЗ, ТРЫХАЦЫФАЛЁЗ, ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання: захворванне найбольш распаўсюджанымі відамі 

гельмінтозаў – энтэрабіёз, аскарыдоз, апістархоз, трыхінелёз, трыхацыфалез. 

Мэта даследавання – вывучэнне распрастранення гельмінтозаў сярод 

насельніцтва г. Гомеля i Гомельская вобласці. 

Статыстычная апрацоўка дадзеных праводзілася з выкарыстаннем 

праграмы Microsoft Office Excel 97-2003. У якасці матэрыялу для 

даследавання паслужылі статыстычныя дадзеныя па ўзроўню захворвання 

насельніцтва Гомельскай вобласці гельмінтозамі за 2016–2017 гг. атрыманыя 

у Дзяржаўнай установе «Гомельскі абласны цэнтт гігіены, эпідэміялогіі і 

грамадскага здароўя».  

У выніку праведзенага аналіза было ўстаноўлена, што ў перыяд з 2016 

по 2019 гг. назіраецца тэндэнцыя да зніжэння ўзроўню захворвання 

гельмінтозамі насельніцтва Гомельсай вобласці. Першае месца сярод 

найбольш распаўсюджаных гельмінтозаў займае энтэрабіёз, на другім месцы 

знаходзіцца аскарыдоз, на трэцім – апістархоз, на чацвёртым месцы – 

трыхацыфалёз, радзей за ўсё сустракаецца трыхінелёз. Таксама адзначаецца, 

што ў 2019 г. не зарэгістравана ніводнага выпадку трыхінелёза і 

трыхацыфалёза ў Гомельскай вобласці. Энтэрабіёзам, аскарыдозам і 

трыхацыфалёзам хварэлі дзеці ва ўзросце ад 3 да 14 гадоў, апістархозам і 

трыхінелёзам – дарослыя.  

Устаноўлена, што ў сельскай насельніцтва Гомельскай вобласці 

гельмінтозы выяўляліся часцей, чым у гарадскога 

Параўнальны аналіз паказаў, што ў 2016–2019 гг. узровень захворвання 

гельмінтозамі насельніцтва Гомельскай вобласці быш вышэй у параўнанні з 

агульнарэспубліканскім ўзроўнем. Выключэннем з'яўляецца трыхінелёз, 

выпадкі якога ў 2016 і 2019 гг. у Гомельскай вобласці не рэгістраваліся зусім 

у адрозненні ад рэсбуплікі ў цэлым. У прыкладзе выключэння таксама 

служыць захворванне энтэрабіёзам у 2019 г., якое рэгістравалася як у г. 

Гомеле i Гомельскай вобласті так і ў краіне на адным узроўні.  

 

 

 



REPORT 

 
Diploma: 43 pages, 6 figures, 7 graphs, 35 sources of literature. 

KEY WORDS: HELMINTHIASIS, INCIDENCE, POPULATION, 

ENTEROBIASIS, ASCARIASIS, OPISTHORCHIASIS, TRICHINOSIS, 

TRICHOCEPHALIASIS, GOMEL REGION. 

Object of research: the incidence of the most common types helminthiasis - 

enterobiasis, ascariasis, opisthorchiasis, trichinosis, trichocephaliasis. 

The aim of the research is to study the distribution of helminthiasis among 

the population of Gomel region. 

Statistical data processing was carried out using the Microsoft Office Excel 

program 97–2003. As a material for the study, statistical data was served in the 

incidence of the population of Gomel region with helminthiasis for 2016–2019, 

obtained at the State Institution "Gomel Regional Center for Hygiene, 

Epidemiology and Public Health." 

As a result of the analysis, it was found that in the period from 2016 to 2019 

there is a tendency to reduce the incidence of helminthiasis of the population of 

Gomel region. The first place among the most common helminthiasis occupies 

enterobiasis, in second place is ascariasis, on the third – opisthorchiasis, in the 

fourth place – trichocephaliasis, is less commonly found trichinosis. It is also noted 

that in 2019 there is not a single case of trichinosis and trichocephaliasis in Gomel 

region. Enterobiasis, ascariasis and trichocephaliasis, most often hurt children aged 

3 to 14 years, opisthorchiasis and trichinosis - adults. 

It has been established that the rural population of the Gomel region, the 

helminthiasis were detected more often than urban. 

Comparative analysis showed that in 2016-2019 the incidence rate of Gomel 

region's helminthiasis was higher in comparison with the general level. The 

exception is trichinosis, the cases of which in 2016 and 2019 in Gomel region were 

not registered at all in contrast to the republic as a whole. In the Exception 

example, the incidence of enterobiasis in 2019, which was registered both in 

Gomel region and in the country at one level. 

 

 

 

 

 

 


