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Тамеки чегуу дуйненун ар тарабында тамеки керектеенун устемдук кылган 
туру болгону менен СУУ ТУТУГУН (СТ) колдонууга дуйне жузунда тамеки ке- 
ректеенун басымдуу жана есуп бараткан белугу36’37. СТ ошондой эле башка 
аталышта белгилуу, мисалы шиша (кальян), наргиле, аргиле, хука, буль- 
булятор жана гоза.
СТ дизайны жана сырткы керунушу да ар кандай болушу мумкун, бирок, не- 
гизинен, тамеки тутуну суусу бар идиштен (ваза, бетелке) етуп, шланг 
аркылуу чегуучунун оозуна жетет.
СТ чегуу башка тамеки заттарына салыштырмалуу колдонуунун коопсуздугу 
женунде туура эмес кез караш, анын социалдык жана маданий алгылыктуу- 
лугу жана дуйне жузунде аны кекири пайдалануусу азыркы учурда СТ кенен 
таркашына кемектешуп турат.
СТ пайдаланууда тутундун чоц келему чыгат, ал тамеки чеккендерге да, 
чекпегендерге да таасир берип, ден соолугу учун коркунуч туудурат. Кеп кли- 
никалык изилдеелерде далилденгендей, СТ пайдалануу ооруларды чакы- 
рышы мумкун.
Ушул мезгилге чейин ченемдикжоболордун кепчулугу тамекилерге багыттапып, 
ал эми СТ пайдаланууга кецул азыраак белунуп келген38. Тамеки жалбырагынан 
сырткары, кошунду, ароматизатор жана тамеки жалбыракгарын ысытууга же 
куйгузууге колдонулган жыгач кемуру СТ учун заттардын маанилуу элементтери 
болуп санапат, бул женге салуунун атайын чараларын талап кылат.

Негизги фактылар
Дуйненун ар тарабында СТ учун керектелуучу ар кыл топтордо болуп, сырткы 
керунушу жана курамы боюнча кыйла айырмаланат, алардын кепчулугунде 
тамекинин катарында башка тутумдарды камтыйт. СТ учун азыктарды эки не
гизги туру бар.
1) Салттуусу елкелерде тумбак, тунбак же аджами катарында белгилуу. 
Бул нымдуу кургатылган тамеки жалбырактары, алар колдоноор алдында суу 
менен нымдалат, алардын курамында ароматизаторлор жок.
2) Маасаль же моассаль (араб тилинен - бал) -  ароматизаторлорду жана 
таттуу кылчу заттарды камтыйт. Бул азык тамекини патока жана жемиш 
эссенциясынын жардамы менен ферменттеенун натыйжасында даярдалат, 
ошолордон улам азык колдонууга чейин нымдуу жана жумшак бойдон кала 
берет. Кептеген ар кандай ароматизаторлор колдонулат, анын ичинде же- 
миштер, чептер жана гулдер.

36 WHO 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=1).
37 Summary report on the WHO-EM/TFI/123/E expert workshop to prepare a new edition of the WHO advisory note on waterpipe 
tobacco smoking, Cairo, Egypt, 30-31 March 2014. World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2014 
(http://Applications.emro.who.int/docs/IC_Meet_Rep _2014_EN_15355.pdf).
38 Законы борьбы против табака [веб-сайт]. Washington (DC): Campaign for tobacco-free kids; 2014 (http://www.tobaccocontrollaws.org/).
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Ароматизаторлорго жана темендетулген ачуулугунан улам моассаль бугунку 
кунде дуйне жузунде СТ учун кецири колдонулчу тамеки азыгы болуп саналат. 
Заттардын бардык турунде тамеки азыгын ысытуу же куйгузуу учун жыгач 
кемуру колдонулат, ал тутукгун баш жагына жайгаштырылат. Бул СТ колдо- 
нууда ден соолук учун кошумча коркунучтарды жаратат жана женге салуу жа- 
гынан уникалдуу маселе болушу мумкун.
Базарда кездешкен кеп заттар СТ тамеки индустриясы тарабынан жасалат.
СТ арналган тамекининин буюмдарынын негизги ендуруучулеру Жакынкы 
чыгыш жана Тундук Африка елкелерунде жайгашкан.
СТ учун тамеки заттарын тачгактоо жана белгилее ДССУ ТККАК 11-берене- 
сине ылайык жургузулушу керек. Израиль, Ливан, Россия Федерациясы жана 
Туркия СТ учун тамеки тангагында эскертуулер боюнча такталаптарды койгон.

Туркияда СТ бетелкесунде же идишинде (кальян, шиша) 
эскертуучу белгилер эки тарабында тец 65% кем эмес аянтында 

милдеттуу турде жайгашылуусу зарыл
СТ учун азыктарда камтылган никотин кез карандылыкты чакыруунун 
себеби болуп саналат. блчеелерге ылайык, жыгач кемурден тез куйуучу 
дисктерди куйгузуу менен маасаль тамекисинин 10 г чегуунун бир сеансында, 
жуткан тутунде 2,94 мг никотин, 802 мг «чайыр» жана 145 мг СО39 белунуп 
чыгарылат.
СТ тутунунун анализи бир катар канцерогендеруу жана уулуу заттарды 
аныктаган, мисалы тамеки учун спецификалуу нитрозаминдер, полици- 
кпдик жыттуу кемур суутектер (бензопирен, антрацен), альдегиддер 
(формальдегид, ацетальдегид, акролеин) жана оор металлдар (мышьяк, 
хром жана коргошун).
Жыгач кемурду колдонууга байланыштуу СТ колдонууда истуу газдын жогор- 
ку децгээли орун алган. Ошондой эле ал канцерогендик полицикпдик жыттуу 
кемур суутектерди чыгарууга кемектешет40. СТ колдонууда тутундун чоц келему 
лайда болуп, абанын тазалыгын аба сапатынын эл арапык стандарттарынан 
кыйла ашкан майда белукчелердун жогорку концентрациясын камтыйт41.

Суу тутуктен тамеки заттарын тартуунун ден соолукка 
болгон таасири

СТ колдонуу ден соолукка -  респиратордук системага, журек-кан систе- 
масына, ооз кецдейуне жана тиштерге ете чоц коркунучтарды шарттайт42. 
Тутундун еткур таасири ооз кеидейунун былжырлуу кабыгын жана кездун 
былжыр челин дуулуктурууге алып келет.
39 Shihadeh A, Saleh R. Polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, “tar” , and nicotine in the mainstream smoke aerosol of the 
narghile water pipe. Food and Chemical Toxicology. 2005;43(5):655-61
40 Monzer B, Septjian E, Saliba N, Shihadeh A. Charcoal emissions as a source of CO and carcinogenic PAH in mainstream narghile 
waterpipe smoke. Food and Chemical Toxicology. 2008;46(9):2991-5. doi:10.1016/j.fct.2008.05.031.
41 Daher N, Saleh R, Jaroudi E, Sheheitli H, Badr T, Sepetdjian E et al. Comparison of carcinogen, carbon monoxide, and ultrafine 
particle emissions from narghile waterpipe and cigarette smoking: Sidestream smoke measurements and assessment of second-hand 
smoke emission factors. Atmospheric Environment. 2010;44(1):8-14. doi: 10.1016/j.atmosenv.2009.10.004.
42 Akl E, Gaddam S, Gunukula S, Honeine R, Jaoude PA, Irani J. The effects of waterpipe tobacco smoking: A  systemic review. 
International Journal of Epidemiology. 2010;39:834-57. doi:10.1093fije/dyq002.



Кемуртек кычкылынын чоц келемде чыгышы айрымдардын эстен тануусуна 
алып келет, бул канында карбоксигемоглобиндин лайда болуусу жана орга- 
низмге, анын ичинде мээге да, кычкылтектин жетишпегендиги менен байла- 
ныштуу келемун.
СТ кеп чеккендерде епкенун обструктивдуу енекет оорусуна, астмага жана 
пародонтозго чалдыгуусу ете жогору.
СТ аркылуу тамеки чегуу рактын теменку турлерунун лайда болуусу менен 
байланыштуу: ооз кецдейунун рагы, аман калуу шартынын керсеткучу 
(АКШ) 4ке барабар, Кызыл ецгеч рагы, АКШ -  2,65 жана елке рагы, АКШ 
- 2,12.
Кош бойлуу учурунда СТ чеккен энелерде чекпеген энелерге Караганда дене 
салмагы темен балдар кебуреек терелет43.
Тамеки керекгеену глобалдуу изилдеенун маалыматтары боюнча (тандал- 
малуу: Кыргызстанда 62 мекгептеринен 4981 мекгеп окуучулары, 86% жооп 
берген, 2014-ж.):
• 13-15-жаштагы 7% ашуун мектеп окуучулары (9% балдар жана 6% чейин 

кыздар) кальян чегип керушкен.
• Суу тутугу аркылуу тамеки чегип керушкендердун децгээли 13 жаштагы- 

лардын арасында 5%дан 15 жаштагы еспурумдер арасында 11%га чейин 
пропорциялуу турде есушу айкындалган.

• Бишкек ш. 13-15 жаштагы мектеп окуучулары арасында Суу тутуктеру 
аркылуу (кальян) тамеки чегип керушкендердун саны жогору - 21% (27% 
балдар жана 15% чейин кыздар), жана еспурумдердун курагы 13,14 жана 
15 жаш болуп жогорулаган сайын тиешелуу турде 15%, 18% жана 27,3% 
болуп есуп барат.

• 10% балдар жана 5% чейин кыздар суу тутуктеру (кальян) аркылуу учурда- 
гы тамеки чегуучулер болуп саналат.

Суу тутуктеру (кальян) аркылуу тамеки чегуу менен курешуунун 
жана алдын алуунун натыйжапуу чарапарын кучетуу боюнча ДССУ

сунуштары
Эмне зарыл:

1. Ден соолук учун СТ пайдалануунун кесепеттери женунде коомчулукту 
маалымдоону кучетуу жана алардын коопсуздугу же зыяндуу таасири азыра- 
ак деген пикирди жокко чыгаруу.

2. Керектеечулерду 100% маалымдоо учун кальянды пайдаланууда та- 
мекинин зыяндыгы женунде эскертууну ишке киргизуу.

3. Коомдук жерлерде, анын ичинде коомдук тамактануу жерлеринде СТ 
(кальян) аркылуу тамеки чегууге тыюу салуу.

4. Кальян аркылуу тамекиге акциздик салыктын елчемун жогорулатуу, ез- 
гече ар кандай тамеки заттары ортосундагы салыктарды эриш-аркак келтируу.

5. Кальян аркылуу тамеки чегуу жана СТ аксессуарларын жана тамеки 
заттарын сатууга туртку беруу максатында СТ (кальян) идиштерин демон- 
страциялоо жана жайып коюуга (керсетмелееге) тыюу салуу.
43 Nuwayhid IA, Yamout В, Azar G, Al Kouatly Kambris М. Narghile (hubble-bubble) smoking, low birth weight, and other pregnancy 
outcomes. American Journal of Epidemiology. 1998;148(4):375-83.




