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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит 47 страниц, 5 таблицы, 55 источников. 

Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, судебно-медицинская 

гистология, морфология. 

Объект исследования: для данной работы были использованы 

гистологические микропрепараты. Были проанализированы статистические 

материалы по г. Витебску и Витебской области за последние 2 года (2015-

2016 года). 

Цель работы: дать характеристику и провести мониторинг данных по 

ИБС среди населения города Витебска и Витебской области за 2015-2016г.г. 

В работе были использованы статистические данные заключений из 

журналов по регистрации гистологических объектов 2015-2016 г. Витебска и 

Витебской области. 

Ишемическая болезнь сердца - это заболевание сердца, которое 

обусловлено абсолютной или относительной недостаточностью коронарного 

кровообращения. В настоящее время ИБС широко распространена во всем 

мире, особенно в индустриальных странах. Опасность ишемической болезни 

сердца состоит в скоропостижной смерти. На долю этой болезни приходится 

примерно 2/3 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 

В данной работе отмечены лабораторно диагностические методики 

гистологического исследования. Современные методы приготовления 

гистологических препаратов позволяют правильно установить диагноз 

смерти ИБС, что исключает возможность ошибок при установке диагноза как 

в судебно-медицинской экспертизе, так и в медицине. 

На основе статистических данных на 2016 год видно, что возросло 

количество смертей, от ИБС. Во всех случаях, благодаря гистологическим 

исследованиям, были поставлены правильные диагнозы. 

 

 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца змяшчае 47 старонак, 5 табліц, 55 крыніц. 

Ключавыя словы: Ішэмічная хвароба сэрца, судова-медыцынская 

гісталогія, марфалогія. 

Аб'ект даследавання: для дадзенай працы былі выкарыстаныя 

гісталагічныя мікрапрэпараты. Былі прааналізаваны статыстычныя 

матэрыялы па г. Віцебску і Віцебскай вобласці за апошнія 2 гады (2015-2016 

года). 

Мэта працы: даць характарыстыку і правесці маніторынг дадзеных па 

ИБС сярод насельніцтва горада Віцебска і Віцебскай вобласці за 2015-2016г.  

У працы былі выкарыстаны статыстычныя дадзеныя заключэнняў з 

часопісаў па рэгістрацыі гісталагічныя аб'ектаў 2015-2016 г. Віцебска і 

Віцебскай вобласці. 

Ішэмічная хвароба сэрца гэта захворванне сэрца, якое абумоўлена 

абсалютнай ці адноснай недастатковасцю каранарнага кровазвароту. У 

цяперашні час ІБС шырока распаўсюджана ва ўсім свеце, асабліва ў 

індустрыяльных краінах. Небяспека ішэмічнай хваробы сэрца складаецца ў 

раптоўнай смерці. На долю гэтай хваробы прыпадае прыкладна 2/3 выпадкаў 

смерці ад сардэчна-сасудзiстых захворванняў. 

У дадзенай працы адзначаны лабараторна дыягнастычныя методыкі 

гісталагічныя даследаванні. Сучасныя метады прыгатавання гісталагічныя 

прэпаратаў дазваляе правільна ўсталяваць дыягназ смерці ІБС, што выключае 

магчымасць памылак пры ўсталеўцы дыягназу як у судова-медыцынскай 

экспертызе, так і ў медыцыне. 

На аснове статыстычных дадзеных на 2016 год відаць, што ўзрасла 

колькасць смерцяў, ад ІБС. Ва ўсіх выпадках, дзякуючы гістологіческім 

даследаваннямі, былі пастаўленыя правільныя дыягназы. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Diploma work contain 47 spages, 5 tables, 55 sources. 

Keywords: Ischemic heart trouble, medico-legal histology, morphology. 

Research object: for hired histological micro slides were used. Statistical 

materials were analyses on to Vitebsk and Vitebsk area for the last 2 (2015-2016). 

Aim of work: to give description and conduct monitoring of data on IHD 

among the population of city of Vitebsk and Vitebsk area after 2015-2016. 

Statistical data of conclusions were in-process used from magazines on 

registration of histological objects 2015 -2016 Vitebsk and Vitebsk area. 

Ischemic heart trouble is this disease of heart that conditioned by absolute or 

relative insufficiency of coronal circulation of blood. Presently IHD widely 

widespread in the whole world, especially in industrial countries. The danger of 

ischemic heart trouble consists of immediate death. On the stake of this illness is 

approximately 2/3 cases of death from cardiovascular diseases. 

In hired diagnostic methodologies of histological research are marked 

laboratory. The modern methods of preparation of histological preparations the 

diagnosis of death of IHD allows correctly to set, that eliminates possibility of 

errors during setting of diagnosis both in medico-legal examination and in 

medicine. 

On the basis of statistical data on 2016 evidently, that grew amount of 

deaths, from IHD. In all cases, due to histological researches, correct diagnoses 

were put. 

 

 


