
7-проблема. Тамеки тартпаган адамдардын ден соолугуна айланадагы абада тамеки 
тутунунун таасиринин кесепеттери.

Коомдук жана жумуш орундарда тамеки тартууга тыюу салган мыйзамдар адамдардын 
ден соолугун коргойт, анткени экинчилик тамеки тутунунун таасиринин денгээлин 
темендетууге жардам берип, тамеки тарткан адамдар кунуге тарткан сигареттердин санын

79кыскартууга же тамеки тартууну таштоого кемектешкен чеирену тузет.

79Hyland A, Travers MJ, Dresler С, Higbee С, Cummings КМ. A 32-country comparison of tobacco smoke derived particle levels in 
indoor public places. Tob Control 2008;17(3): 159-65.
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Экинчилик тамеки тутуну 7000 химиялык заттардан турган татаал аралашма, анын
8069 канцерогендуу болуп саналат. Дуйнелук саламаттык сактоо уюмунун Ракты изилдее 

боюнча эл аралык агенттиги экинчилик тамеки тутунун канцероген катары 
кл ассификациял айт.80 81 82

Экинчилик тамеки тутунунун таасиринин коопсуз децгээли деген тушунук жок.
82Жыл сайын пассивдуу тамеки тартуу 600 000 эрте келген елумдердун себеби болот. 

Экинчилик тамеки тутунунун таасирине уйден же жумуштан кабылган тамеки тартпаган 
адамдарда теменку ооруларды коркунучу жогорулайт:

-  епке рагы 20-30% га,83
-  журектун ишемиялык оорусу 25-30% га,84
-  журектун катуу кармаган коронардык оорусу 25-35% га.85
Пассивдуу тамеки тартуу балдардын терелгендегу аз салмагынын, бронхит сыяктуу 

епкенун енекет оорусунун, ошондой эле ден соолукка байланыштуу башка проблемалардын 
себеби болгону далилденген.86

Бардык коомдук жана жумуш орундарда тамеки тартууга тыюу салууну талап кылбаган 
мыйзамдар тамеки тутунунен калкты натыйжалуу коргоону камсыздай албайт, анткени:
1. Ушул мыйзамдарды ишке киргизгенден кийин тамеки тартууга жарым-жартылай 

тыюу салынган же тамеки тартууга эч кандай чектеелер болбогон мекемелердеги 
кызматкерлердин арасында пассивдуу тамеки тартуунун децгээли, дем алуу жолдорун 
жабыркатуу симптомдору жайылганы жана канда никотиндин камтылышы (пассивдуу 
тамеки тартуунун биомаркерлери) темендеген жок.87

2. Изилидеенун маалыматтары боюнча тамеки тартуу учуй атайын болунгон 
вентиляциясы бар болмолордун ичинде тамеки тартууга толугу менен тыюу 
салынган мекемелерге салыштырмалуу никотиндин концентрациясы 35,5 эсеге 
жогору болгон.88 89 Жарым-жартылай тамеки тартууга тыюу салынган ресторандардын 
жана барлардын кызматкерлери мурдагыдай эле езунун ден соолугун коркунучка дуушар 
кылууда, анткени алар тутунге толгон белмелерде кардарларды тейлееге аргасыз 
болушат. Тамеки тартууга чектее салынбаган мекемелердеги абада никотиндин 
концентрациясы тамеки тутунунен толугу менен бош ресторандардын жана барлардын 
абасына салыштырмалуу 56,2 эсеге жогору болгон.

3. Бишкекте 2017-жылдын 12-декабрынан 22-декабрына чейин жургузулген коомдук 
тамактануу белмелерунде абанын сапатын изилдеенун маалыматы боюнча тамеки 
тартууга уруксат берилген жерлерде айланадагы аба кыйла булганганын 
корсеткой, РМ2.5 болукчолордун децгээли тамеки тутунунен толугу менен бош

80 U.S. Department of Health and Human Services. How tobacco smoke causes disease: the biology and behavioral basis for 
smoking-attributable disease: a report of the Surgeon General. Rockville,
MD: Dept, of Health and Human Services, Public Health Service, Office of Surgon General, 2010.
81 World Health Organization International Agency for Research on Cancer. Tobacco
Smoke and Involuntary Smoking. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Lyon: WHO IARC, 2004.
82 Oberg M, Jaakkola MS, Woodward A, Peruga A, Pruss-Ustun A. Worldwide burden of disease from exposure to second-hand 
smoke: a retropective analysis of data from 192 countries. Lancet 2010.
83 U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report 
of the Surgeon General. Atlanta, 2006.
84 U.S. Institute of Medicine. Secondhand smoke exposure and cardiovascular effects: Making sense of the evidence. Washington, 
DC: Institute of Medicine, 2009.
85 World Health
Organization International Agency for Research on Cancer. Evaluating the Effectiveness of Smoke-free Policies. IARC Handbook of 
Cancer Prevention. Lyon: WHO IARC, 2009.
86 World Health Organization International Agency for Research on Cancer. Tobacco Smoke and Involuntary Smoking. IARC 
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Lyon: WHO IARC, 2004.
87 Fernandez E, Fu M, Pascual JA, Lopez Ml, Perez-Rios M, Schiaffmo A, et al. Impact of the Spanish smoking law on exposure to 
second-hand smoke and respiratory health in hospitality workers: a cohort study. PLoS One 2009;4(l):e4244.
88Erazo M, Iglesias V, Droppelmann A, Acuna M, Peruga A, Breysse PN, et al. Secondhand tobacco smoke in bars and restaurants in 
Santiago, Chile: evaluation of partial smoking ban legislation in public places. TobControl 2010;19(6):469-74.
89PM2.5 белукчелер — бул майда белукчелер, алар епкеге оцой терец кирип кетет. Куйуп турган сигарет РМ2.5 
белукчелерун чоц елчемде белуп чыгарат, алар тутун менен абанын булгануусунун ишенимдуу маркерлери болуп саналат, 
аларды елчее учун атайын прибор колдонулат, SidePakAerosolMonitor.
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жерлерге Караганда 40 эсе жогору болгон жана нормадан 57 эсе жогору керсеткен 
(норма 12 мкг/мЗ чейин)90.

4. Тамеки тартуу учуй атайын белунген белмелер, вентиляциялык системалар менен 
жабдылса да, адамдарды пассивдуу тамеки тартуунун зыяндуу таасиринен коргобойт: 
тутун тамеки тартпагандар учуй зоналарга сезсуз кирет, вентиляциялык тузулуштер 
тамеки тутунун толугу менен жок кылбайт жана кызматкерлер мурдагыдай эле 
келуучулерду тейлее учуй ошондой белмелерде болууга аргасыз. Мындан тышкары, 
ушундай белмелерду тузуу жана техникалык тейлее, ошондой эле аларда журуу 
эрежелерин аткарууну камсыздоо ете кымбатка турат. 91

5. Изилдеелер керсеткендей: тамеки тутуиуидв камтылган токсииОуу jam тар абада 
тамеки вчурулгвндвн кийии узак убакыт ичинде кала берет -  бул феномен «учунчулук» 
тамеки тугуну деп аталып калды. Натыйжада, жабык белмелерде керунуп турган 
тамеки тугуну кеткенден кийин деле булганган тамеки токсиндери калат92. 
Вентиляциялык системалар ушундай токсиндуу заттарды белмелердун ичинде 
топтолушуна жолтоо болбо албайт.

Тамеки заттарынын жарнамасын, демеерчулугун, сатылышын илгерилетууге жана тамеки 
заттарын саткан жерлерде сигареттерди жайып сатууга тыюу салуунун эл аралык 
тажрыйбасы 5-5-тиркемесинде керсетулген.

Ошентип, пассивдуу тамеки тартуудан калкты коргоонун жалгыз натыйжалуу 
ыкмасы болуп бардык жабык коомдук жана жумуш орундарында, анын ичинде 
ресторандарда жана коомдук тамактануунун башка мекемелеринде тамеки тартууга толук 
тыбу салган мыйзамды кабыл алуу эсептелет.93

90http://help.kg/pdl7aam ms.pdf
91 Wan М-Р, Wu C-L, Chan T-T, Chao CY, Yeung L-L. Removal and Leakage of Environmental Tobacco Smoke from a Model Smoking 
Room. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2010;7(10):573-84.
92 Singer BC, Hodgson AT, Guevarra KS, Hawley EL, Nazaroff WW. Gas-phase organics in environmental tobacco smoke. 1. Effects of 
smoking rate, ventilation, and furnishing level on emission factors. Environ Sci Technol 2002;36(5):846-53
93 World Health Organization. Protection from exposure to second-hand smoke: Policy recommendations, 2007.
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