
Ушул колдонмодо пайдаланылган негизги тушунукгер 
Тамекинин зыяндыгы -  бул адамдын ден соолугун бузган, ошондой эле та
мекини активдуу керектееден жана/же алар чыгарган заттардын таасиринен 
келип чыккан социалдык, экологиялык жана экономикалык кесепеттер, антке- 
ни алар нейротоксиндуу, психоактивдуу ууну -  никотинди жана 7000 ашуун 
токсиндуу, канцерогендуу, мутагендуу жана тератогендуу бирикмелерди 
камтыйт, этап кетсек:

• системалуу уулары (мышьяк, сымап, ацетон, синил кислотасы, аммо
ний, фенол ж.б.), анын ичинде кардио-пневмотоксиндуу заттар (кемуртек 
окиси, азот окиси, циандуу кислота, чайырдуу заттар, газ сымал альде- 
гиддер, кадмий, цинк ж. б.);

• канцерогендуу заттар (фенол, оор металлдар, бензол, бензопирен, 
формальдегид, полоний-210, кадмий, акролеин ж.б.);

• мутагендуу заттар (ацетальдегид, толуол, коргошун, акрилонитрил, 
кемуртектин монооксиди, 3-амино-бифенил ж. б.).

Алар колдонууда бардык ткандарга кирип, бардык жашоо процесстерге жана 
адамдын органдарына жабыркатуу таасирин тийгизет (керектеечуге да, таме
ки тутунунун таасирине абадан таасири тийген керектеену эмес адамга да). 
Белуп чыгарылган заттар -  бул тамеки буюмун багыты боюнча пайдала- 
нууда белуп чыгарылган заттар. Мисалы, сигарет же башка куйуучу продуктта 
жуткан тутунден белунген заттар, тутунсуз тамекиде (оозго салып колдонуу- 
чу) заттар чайноодо же сорууда чыгарылат, мурунга салып колдонуу учурунда 
тамекини жыттоодо белунген заттар тууралуу айтылат.
Тамекиге кез каранды болууну дарылоо -  тамеки тарткандарга журум-ту
румдук колдоо керсетуу же дары препараттары менен жардам беруу, же та
меки тартууну таштоосун жецилдетуу учун тигини да, муну да камсыздоо. 
Айланадагы тамекинин тутуну -  абадагы камтылган тамекинин тутуну: та
меки тарткан же тартып жаткан жерлерде, ошондой эле жанып турган жана/ 
же тамеки тарткан адам жуткан сигареттин тутуну.
Тамекини керекгее -  тамеки буюмдарын тартуу, жыттоо, сору жана чайноо. 
Тагыраак айтканда, тамекини керектее бул езуне теменкулерду камтыган 
тушунук:
1) тамеки буюмдарын тартуу, мисалы: сигареттерди (фабрикадан жасал- 

ган сигареттер, езу орогон тамеки, езу жасаган сигареттер, махорка), тар- 
тылуучу тамекинин башка турлеру, мисалы сигара, мини-сигара/сигарилла, 
чеге турган тутук, тамекини кальян аркылуу тартуу;

2) тутунсуз тамекини тартуу -  бул чегилбеген тамекинин турун чайноо 
же соруу, мисалы насвай;

Тамекини керектеечу -  ар кандай тамеки буюмдарын керектеген адам; 
Тамеки керектеену токтотуу -  башкалардын жардамы менен же аларсыз ар 
кандай тамеки буюмун керектеену токтотуу процесси.




