
Проблема 3. Тамекини (тамеки аралашмасын) суу тутуктер (кальян) аркылуу 
керектеенун кесепеттери

Сигаретти чегуу дуйненун ар тарабында тамеки керектеенун устемдук кылган туру 
болгону менен, суу тутугун (СТ) колдонууга дуйне жузунде тамеки керектеенун кыйла жана 
есуп бараткан улушу туура келет28’29 СТ ошондой эле башка аталышта белгилуу, мисалы 
шиша (кальян), наргиле, аргиле, хука, бульбулятор жана гоза. СТ ар кандай дизайнда жана 
сырткы керунушу ар кандай болушу мумкун, бирок , негизинен, шланг3", боюнча 
чегуучунун оозуна жеткиче тамеки тутуну суусу бар идиш (база, бетелке) аркылуу етет.

Чегуу учун башка тамеки заттарына салыштырмалуу СТ колдонуунун коопсуздугу 
женунде туура эмес кез караш анын кенири социалдык жана маданий алгылыктуулугуна 
жана дуйне жузунде аны пайдалануунун кескин байкалып турган есушуне кеп учурда 
кемектешуп турат.

СТ пайдаланууда тутундун чон келему чыгат, ал тамеки чеккендерге да, чекпегендерге 
да таасир берип, ден соолугу учун коркунуч туудурат. Кеп клиникалык изилдеелерде 
далилденгендей, СТ пайдалануу ооруларды чакырышы мумкун.

Глобалдуу денгээлде, саясатты калыптандырган адамдар, эрежеде, СТ жана аны женге 
салуу спецификасына кеп кенул бурбайт, алар болсо колдонуу учун уникалдуу келет. Ушул 
мезгилге чейин ченемдик жоболордун кепчулугу сигареттерге багышталган болчу, ал эми 
СТ пайдаланууга кенул азыраак белунуп келген31.

Тамеки жалбырагынан сырткары, кошунду, ароматизатор жана тамеки жалбырактарын 
ысытууга же куйгузууге колдонулган жыгач кемуру СТ учун заттардын маанилуу 
элементтери болуп саналат.

СТ учун продукциянын эки негизги туру бар. Биринчиси салттуу болуп эсептелет 
жана олколордо тумбак, тунбак же аджами катарында белгилуу. Бул нымдуу кургатылган 
тамеки жалбырактары, алар колдоноор алдында суу менен нымдалат; алардын курамында 
ароматизаторлор жок. Экинчи продукт -  маасаль же моассаль (араб тилинен - бал) -  
ароматизаторлорду жана таттуу кылчу заттарды камтыйт. Бул продукт тамекини патока 
жана жемиш эссенциясынын жардамы менен ферменттегендин натыйжасында даярдалат, 
ошолордон улам продукт колдонууга чейин нымдуу жана жумшак бойдон кала берет. 
Кептеген ар кандай ароматизаторлор колдонулат, анын ичинде жемиштер (мисалы, алма, 
жузум, алча, лимон, кокос, банан), чептер (мисалы, жалбыз) жана кулдер (мисалы, роза). 
Ароматизаторлорго жана темендетулген ачуулугунан улам моассаль бугунку кунде дуйне 
жузунде СТ учун кенири колдонулчу тамеки продукту болуп саналат.

Тамеки продуктуну ысытуу же куйгузуу учун негизинен жыгач кемуру колдонулат, ал 
тутуктун баш жагына жайгаштырылат. Бул СТ колдонууда ден соолук учун кошумча 
коркунучтарды жаратат жана женге салуу жагынан уникалдуу проблема болушу мумкун.

Рынокто журген кеп заттар СТ тамеки индустриясы тарабынан жасалган. Кеп 
белгилуу ендуруучулер Жакынкы чыгыш жана Тундук Африка елкелерунде жайгашкан.

СТ учун продуктуларда камтылган никотин коз карандылыкты 
(аддиктивдуулукту) чакыруунун себеби болуп саналат. влчеелерге ылайык, СТ баш 
жагындагы жыгач кемурден тез куйуучу дисктерди пайдалануу менен маасаль тамекисинин 
10 г чегуунун бир сеансында жуткан тутуне 2,94 мг никотин, 802 мг «чайыр» жана 145 мг 
СО32 белуп чыгарылат.

28WHO Study Group on Tobacco Product Regulation (TobReg) advisory note.Waterpipe tobacco smoking: health effects, research needs and 
recommended actions by regulators. Geneva: World Health Organization; 2005
(http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/Waterpipe%20recommendation_ Final.pdf?ua=l).
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Тутундун анализи бир катар канцерогендерди жана уулуу заттарды айкындады, 
мисалы тамеки учун спецификалуу нитрозаминдер, полициклдик жыттуу кемур 
суутектер (бензопирен, антрацен), альдегиддер (формальдегид, ацетальдегид, акролеин) 
жана оор металлдар (мышьяк, хром жанакоргошун).Балким, ацетальдегид никотинге кез 
карандылыктын потенциалдуу натыйжасын кучетууде белгилуу ролду ойнойт .

Жыгач кемурду колдонууга байланыштуу СТ истуу газды жогорку децгээлде камтыйт. 
Ал да канцерогендик полициклдик жыттуу кемурсуутектерди чыгарууга кемектешет .

СТ колдонууда тутундун чоц келему генерацияланат, ал абаны булгаган жана аба 
сапатынын эл аралык стандарттарынан кыйла ашкан майда белукчелердун жогорку

-  35концентрациясын камтыйт .
СТ колдонуу ден соолук учун ото чоц коркунучтарды шарттайт, алар респиратордук

-  ~ 36системаны, журок-кан тамыр системасын, ооз кецдеиун жана тиштерди козгоит .
Тутундун еткур таасири ооз кецдейунун былжырлуу кабыгын дуулуктурууге жана 
коньюктивдерге алып келет. Комуртек кычкылынын чоц колому чыгышы айрымдарда 
канында карбоксигемоглобин пайда болуунун кесепетинен интоксикацияга 
байланыштуу эстен танууга алып келет, бул кычкылтектин жетиштуу келемун дененин 
ар кайсы жагына, анын ичинде мээге да жеткирууну кыйындатат.

СТ кеп чеккендерде епкенун обструктивдуу енекет оорусуна, астмага жана 
пародонтозго чалдыгуу ото жогору.

СТ жардамы менен тамеки чегуу негизинен рактын тем енку турлеру менен байланыштырылат: 
ооз кецдейунун рагы, аман калуу ш артынын керсеткучу (АКШ ) 4ке барабар, кызыл ецгеч рагы, 
АКШ  -  2,65 жана епке рагы, АКШ  -  2,12, карын карциномасы менен да байланышы бар37.

Кош бойлуу учурунда СТ чеккен энелерде чекпеген энелерге Караганда дене салмагы томен 
балдар кебуреек тер ел ет’7.
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