
САЛАМАТТЫК САКТООНУН БАШТАПКЫ ДЕИГЭЭЛИНДЕ ТАМЕ- 
КИ ТАРТКАН АДАМ ДАР ГА ЖАРДАМ BEPYYHY УЮШТУРУУ 

БОЮНЧА ИШ-АРАКЕТТЕРДИН АЛГОРИТМИ
Тамеки тартуунун статусун аныктоо 

Тамеки тартуунун статусун аныктагыла: Учурда тамеки (сигарет, си
гара, папирос, ороп колго жасалган тамеки, тутук, кальян, электрондук 
сигарет) тартасызбы же мурда тарткансызбы (1-2 жолу болсо да) же

насвай аткансызбы?

Жок Ооба, тарткам/же 
Эч качан та- насвай аткам 
меки тарткан мурда, бирок учур- 

эмесмин да тапТПайм жана/
атканжок- же насвай атпаим 

мун

Ооба, тартамын жана/ 
же насвай атамын 

азыркы мезгилде кун 
сайын (узгултуксуз 

кунуге жок дегенде 1 
тамеки)

Ооба, тартамын жана/же 
насвай атамын 

учурда, бирок кун сайын 
эмес (же мурда кун сайын 

тарткам, учурда кыскартып, 
тамеки тартууну таштагысы 
келип журет, тамеки тартуу
нун анамнезин зеке алгыла)

тамеки сиз 
жашоонун пай- 
дасы тууралуу 

маектешуу, пас
сив дуу тамеки 

тартуунун эыян- 
дыгы тууралуу 

маалымат

Кайталоону 
болтурбоо бо- 
юнча колдоо 
беруучу кон
сультация

Тамекиге кез каранды (ТК) болуунун даражасын 
Фагерстром тести боюнча аныктагыла, тамеки 

тартууну (насвай атууну) таштоого даярдыгын ба- 
алагыла, 3 топко белгуле

1-топ,
дароо баш тартууга даяр (каалайт)

▼
2-топ,

ойлонуп калган,
3-топ,

тамеки тартууну

/ бирок даяр эмес таштоого даяр эмес 
у  (каалабайт)

МОТИВАЦИЯ/ ЖАР, f l  AM X
ТК 3-даража ъ^ втл ТК 1-даража Маалымат бергиле (езуцер айткыла

Консультация, жалпы аба- 
лын баалоо, зарыл болсо 
УМБда УД* текшеруусунен 
етуу, тамеки тартууну 
таштоонун жеке планын 
тузуу, журум-турумдук кол
доо, ТК медикаментоздук 
дары л оо же УМБда пси
хоневролог /наркологдун 
башка колдоосу 
* УД уй-булвлук дарыгери

Тамеки тартууну 
таштоо кунун 
аныктагыла. 
Пракгикалык 
кецештерди бер- 
гиле жана ташто- 
он процессинде 
журум-турумдук 
колдоону керсет- 
куле (акысыз ТПП 
ПК45 сунуштагыла 
-2103 (“О!” же 
“МегаКом”), кон- 
тролдук <1 жыл

же буклет, баракча бергиле), мо- 
тивациялык кийлигишуу еткергуле, 
ушул адамдар 1-топко кошулгандай 
болсун.
Жеке же топ менен сабакгарды ет- 
керсе болот, пациент маалыматтык 
буклеттерди (баракчаларды) алган- 
дан кийин дагы бир жолу келишин 
сурангыла,
ТЛППК- 2103 ( “О!” же “МегаКом”)

телефон чалсын же веб сайтта 
маалымат алсын
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45 - ТЛП ПК -  тамеки тартууну таштоо боюнча жардам беруунун телефон линиясы
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Кийлигишуулерге мониторинг жургузуу жана баалоо, тамеки 
тартууга карата бейтаптын журум турумун кеземелдее




