
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ТАМЕКИНИН ЭПИДЕМИЯСЫ

Улуттук изилдеенун маалыматы боюнча 25-64 жаштагы калктын тамеки ке- 
ректаесун салыштырмалуу талдоосу 1) ДССУнун STEPS программасынын 
методологиясы боюнча (бардыгы болуп-2623 адам) 2013-жылы жана 15 
жаштан ашкан калктын арасында Улуттук репрезентативдик изилдаасу (6000 
адамдан тандалган, [жооп алышы-5646 адам], 25-64 жаштагы курактык топтун 
кесилишинде-3558 адам) теменде 5-табл, келтирилди.
7-табл. Кыргыз Республикасынын калк арасындагы тамеки буюмдарын 
керектеенун жайылышы боюнча кырдаал

Эркек 2006 2013
п Кун

сайы н Каэде
У чур д а-

ГЫ п Кун
сайы н Каэде

У чур д а-
ГЫ б

25-44 1036 50,2 5,2 55,4 477 38,7 8,8 47,5 -7,9
45-64 613 50,2 2,6 52,9 469 47,1 2,4 49,5 -3,4
25-64 1649 50,2 4,2 54,5 946 41,7 6,5 48,2 -6,3
а я л 2006 2013

П Кун
сайы н

Каэде
У ч у р д а 

гы
п Кун

сайы н Каэде
У ч у р д а 

гы б
25-44 1188 1,6 0,6 2,2 875 2,5 0,5 3 +1
45-64 721 1,4 0,6 1,9 802 2,3 0,1 2,4 +1
25-64 1909 1.5 0,6 2,1 1677 2,4 0,3 2,7 +1

2014-жылдагы изилдеенун жыйынтыктары керсеткендей, эркектер арасында 
тамеки буюмдарын керектее бир аз азайганы менен аялдар арасында тамеки 
тартуу бир аз кебейгену белгиленди, бул акыркы 10 жылда жургузулген ком- 
плекстуу чаралардын жетишсиздиги женунде айтып турат. Учурдагы жана уз- 
гултуксуз тамеки тартуунун (2-3-сурет) жана насвай атуунун (4-сурет) Бишкек 
шаарында тандалган 3 ЖОЖ студенттеринин арасында жайылгандыгы таме
ки тартуунун да, насвай керектеенун да жогорку децгээли 20-24 жашка (3-6 
курстарга) туш келерин керсетту, бул алгачкы курстагы ЖОЖ студенттеринин 
арасында (0-2 курстар) жетишсиз иш жургузулгенун айтып турат.

9-сурет. Бишкек шаарын- 
дагы ЖОЖ студенттери 
арасында тамеки тартуунун 
децгээли (2014-ж.). Тамеки 
учурда тарткан эркектер- 
дин арасында (35%) таме- 
кини узгултуксуз тартышат 
(17%).



10-сурет. Бишкек шаа- 
рындагы ЖОЖ студентте- 
ри арасында узгултуксуз 
тамеки тартуунун денгээ- 
ли (2014-ж.).
Аялдар арасында бул 
пайыз жогору, тамеки 
тарткан 60% кыздар кун 
сайын тамеки тарткандар 
категориясына етет.

16-19 20  24 10-24

16-19 20-24 16 24

11 -сурет. Бишкек шаа- 
рындагы ЖОЖ студентте- 
ри арасында узгултуксуз 
тамеки тартуунун децгээ- 
ли (2014-ж.).
Тилекке карты, апдыцкы 
жаштар арасында насвай 
атуунун денгээли да жо
гору (7%га чейин эркек- 
тер арасында жана 2% 
кыздар арасында)

12-сур ег. 1J-13 жаштагы м ш * г  деуучуларычын арасында 
тамеки тартуунун жайылышы (2004, 20ИЗ. 2014-жыгщар)
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13-сурет. 13-15 жаштагы мехгеп онуучупяры арасында 

н ас ва кя  ы не р ект евнун жаны г ышы, [2064. 2014-ж. |

Тамеки тартуунун жай
ылышы боюнча учурдагы 
кырдаал Кыргызстанда 
насвайды керектее женге 
сапынбай жатканын ай- 
тып турат, апсак, 2014- 
жылы жургузулген 13-14 
жаштагы мектеп окуучу- 
лардын арасында тамеки 
тартуу боюнча Глобапдуу 
сурамжылоонун маалы- 
маты (11-12-сурет) 2004- 
жана 2008-жылдарга Ка

раганда тамеки тартуунун 
денгээли темендегенун 
керсетуп турат (12-сурет), 
бирок насвайды керектее 
денгээли жогорулаган 
(13-сурет).

2004 Ж 2014 Ж



Корутунду: 13-15 жаштагы мектеп окуучулары арасында насвай керектеенун 
есушу мыйзамдык децгээлде тамекини женге салгандай, насвайды да женге 
салуунун ете зарылдыгын дагы бир жолу далилдеп турат, болбосо келаткан 
10 жыл ичинде жалпысынан рак ооруларынын кескин есушуне кубе болобуз, 
езгече эриндердин, кекиртектин, кызыл ецгечтун жана аларга байланыштуу 
оорулардан биздин балдарыбыздын -  болочок муундардын елуму кебейет. 
Мында бир гана тыянак бар: иштин бардык децгээлинде тамеки тартуу- 
ну таштоо боюнча чаралардын кеп тармактуу иш чараларды жургузууну 
кучетуу зарыл.




