
Тамеки керектееге жана айлана-чейреде тамеки тYTYHYHYн таасирине байланыштуу
елYмдердYн децгээлин баалоо

ДССУ эксперттеринин эсептери боюнча тамеки -  бул ендYPYYчY тарабынан 
каралгандай керектегенде елтYре турган жалгыз легалдуу сатылып жаткан керектеечYЛYK 
товар. Тамеки тарткан 50% адамдар 70 жашка чейин тамеки заттарын керектее менен 
шартталган оорулардан каза табат, емYPYнYн 22 жылын жоготушат. Эгерде тиешелYY тамекиге 
каршы чаралар керYлбесе, тамеки дYЙне жYЗYндегY елYмдердYн негизги себеби болуп калат 
жана ушул елYмдердYн 70% е ^ г у п  келаткан елкелерде орун алат.

Тамекиге байланыштуу елYмдYн негизги yh себептери -  бул

1) жYрек-кан тамыр оорулары (инфаркт, стенокардия, гипертониялык оору, инсульт, кан 
тамырлардын жабыркашы -  буттардын гангренасы жана башкалар),

2) онкологиялык (бардыгынан мурда епке рагы, насвай YЧYн -  эриндин, ооз кецдеЙYHYн, 
ашказандын рагы),

3) епкенYн обструктивдYY енекет оорулары (бардыгынан мурда -  енекет бронхиттер, 
аллергиялык бронхиттер, епкенYн эмфиземасы).

2005-жылдан 2030-жылга чейин тамеки дYЙне жYЗYндегY 175 миллион адамдын емYPYн 
алып кетет7. ДССУ изилдеелерYHYн маалыматы боюнча, тамеки тартуу кеп учурда коомдун 
продуктивдYY белYГYн жабыркатат. 35-69 жаштагы 30% эркектер тамеки тартуудан каза 
болушат.

Тамеки епке рагынан болгон елYмдердYн 95% шарттайт, эриндин, ооз кецдеЙYHYн, 
алкымдын рагынан 92 %, кызыл ецгеч, ашказан рагынан 78 %, бронх-епке 
ооруларынан 80 %, ЖYрек-кан тамыр ооруларынан 30 % шарттайт.

1990-жылы 35-69 жаштагы Кыргыз Республикасынын каза болгон (бардык 
себептерден) эркектеринин 28% жана 70 жаштан ашкан адамдардын 17% тамеки тартуу 
себебинен каза болушту8. Аялдар арасында бул пайыз тиешелYY тYPДе курактары боюнча 4% 
жана 5% тYЗДY.

35-69 жашта каза болгондор 21 жыл жашоосун жоготушту, 70 жаштан ашкандар -  
7 жыл (орто эсеп менен 16 жыл). 35-69 жаштагы 42% эркектер жана 3% аялдар, ал эми 70 
жаштан ашкан 31% эркектер жана 6% аялдар рак ооруларынан каза болушту.

Деталдуу карап чыгып, авторлор 35-69 жаштагы Кыргызстандын каза болгон 
жарандарынын 3 негизги себептерин табышты (1 -табл.).

1-табл. Тамеки заттарын керектее менен шартталган Кыргыз Республикасындагы елYмдер. 
Улуттук статистиканын маалыматтары боюнча кыйыр баалоо9

2-1 -тиркеме

эркектер, n (%) аялдар, n (%)
вп ке рагы 344/37510 (92%) 20/66 (30%)
ЖYрек-кан тамыр оорулары 751/2709 (28%) 161/1963 (8%)
в п к е ^ н  енекет оорулары 490/695 (71%) 69/383 (18%)
Башка оорулар 209/2323 (10%) 15/1035 (2%)

7- Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoSMedicine, 2006, 3(11): e 442. 
8Richard Petoидр. вкниге: Mortality from smoking in developed countries 1950 -  2000. IndirectEstimatesfromNationalVitalStatistics. 
NewYork, 1994, 553p.
9Ричард Пете ж.б. теменку китепте: внуккен елкелердегу 1950 -  2000-ж.ж. тамеки тартуудан болгон елумдер. Нью-Йорк, 
1994, 553p.
10Тамеик тартууга байланыштуу елумдердун саны/ ар бир нозологиядан елумдердун жалпы саны бул жерде жана мындан 
ары
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Richard Peto ж. б. аныктагандай, Кыргызстанда курагына жана жынысына карабай рак 
ооруларынан каза болгондордун 22% (эркектердин 36%) жалгыз себеби тамеки тартуу 
болгону далилденген. Ал эми курагына карабай олYмдердYн себептеринин 11% 
(эркектердин елYMYHYн 17%) тамеки экени тастыкталган.

ДССУ эксперттеринин баалоосу боюнча тамеки керектее менен чакырылган оорулардан 
(2014-ж.) жыл сайын 30 жашка чейин жана андан ашкан 6 миц Кыргызстандын жараны 
каза табат жана ушул елYмдердYн 80% инфекциялык эмес ооруларга туура келет. влYмге 
учуроо тYЗYMYнде жYрек-кан тамыр оорулары жарымынан кеп учурларын ээлейт. Эгерде 
тамекиге кез каранды болууну кыскартуу жана алдын алуу боюнча чаралар керYлбесе, бул 
сандар мындан да кебейет.

2011-2017 жылдары Кыргыз Республикасында инфекциялык эмес оорулардан болгон
елYмдер боюнча жагдайды баалоо

Тилекке каршы, учурда негизги ИЭО Кыргызстандагы калктын елYMYHYн 80% шарттайт 
(2-табл.). Эненин эле кош бойлуу убагында эмес, атасынын ошол мезгилдеги тамеки тартууга 
байланыштуу перинаталдык убактагы айрым абалдар келечектеги баланын организминде 
тубаса кемтиктер жана аномалиялар ерчYп кетишине алып келет

2-табл. 2011-2016-ж.ж. калк арасындагы елYмдердYн тYЗYMYнде негизги себептердин
пайыздык катыштыгы (% менен)

Оорулардын нозологиясы
Жылдар / пайыздык катыштыгы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Кан айлануу системасынын оорулары 50,1 51,3 50,5 50,4 50,8 50,8 51,6
Шишиктер 9,4 9,2 10 10,5 11 11,7 11,7
Дем алуу органдарынын оорулары 7,2 7 6,2 6,2 5,3 6 5,8
Тамак сицирYY органдарынын 
оорулары 6,8 6,8 7,1 6,6 6,6 6,4 6,3

Тубаса аномалиялар 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7
влYмдYн тышкы себептери 10,1 9,6 9 8,7 8,9 8,3 8,6
Инфекциялык жана паразиттик 
оорулар 2,9 2,6 2,8 2,5 2,5 2,2 2,4

Нерв системасынын оорулары 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4
Заара ушатуу-жыныс системасынын 
оорулары 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3

Перинаталдык мезгилде келип чыккан 
абалдар 5,6 5,4 5,7 6,2 5,7 5,1 4,5

Башкалар 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,7 4,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Булагы: КР ССМ РММБ, Улуттук статистикалык комитет, 2018-жылдын июну

2011-2017-ж.ж. чоцдор арасында елYмдердYн себентеринин тYЗYMYнде (2-табл.) ЖКТО 
биринчи орунду ээлейт, тактап айткандай баардык елYмдердYн жарымынан кеп. влYмдердYн 
себентеринин тYЗYMYнде экинчи орунду 2011 -жылы 9,4%дан 2017-жылы 11,7%га чейин 
есYYге так багыты бар залалдуу шишиктер ээлейт.

Сырткы себептеринен улам болгон елYм тYЗYмде 3 -орунду ээлейт, анын ичинде тамеки 
тартуудагы этиятсыздыктан орун алган ерттерден болгон елYмдер алдынкы орунду ээлейт. 
Тамеки тартуудагы этиятсыздыктан орун алган ерттерден болгон елYмдердY баалоо 2-1- 
тиркемеде берилген.

влYмдердYн YЛYштYк салмагынын салыштырмалуу талдоосу (1-CYр.) керсеткендей, акыркы 15 
жылда ЖКТОдон болгон елYмдер 5,4%га естY (2004-жылдагы 46,2%дан 2017-жылы 51,6%га чейин), 
онкологиялык оорулардан 3%дан ашуун (2004-жылдагы 8,0%дан 2017-жылдагы 11,7%га чейин).
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1-CYрет. Калктын елYмдер себебинин тYЗYMY, Кыргыз Республикасы, 2017-ж.

Башкалар 12%

РАК
2004 -  8,0%
2005 -  8,4%
2006 - 8,1%
2007 - 7,9%
2008 - 8,2%
2009 - 9,1%
2010 - 9,0%
2011 - 9,2%
2012 - 9,4%
2013 - 10%
2014 - 10,5%
2015 - 11,0%
2016 - 11,7%
2017 - 11,6%

ЖКТО
2004 -  46,2%
2005 -  47,3%
2006 -  47,5%
2007 - 48,3%
2008 - 48,8%

2010 - 48,8%
2011 - 50,1%

2014 - 50,4%
2015 - 50,8%

ЖYрек-кан тамыр ооруларынан болгон елYмдердYн себептеринин тYЗYMYн караганда (2- 
CYр.) биринчи орунду (65%) жYректYн коронардык оорулары (ЖКО) ээлешет, атап кестек 
инфаркт миокард, 2-орунда цереброваскулярдык оорулар (ЦВО) жана гипертониялык оорулар 
(ГО), ушул 3 себептер 92% тYзет.

2-CYрет. ЖYрек-кан тамыр ооруларынан болгон калктын елYмдер себептеринин TYЗYMY

Залалдуу шишиктерден улам болгон елYмдердYн тYЗYMYнде епкенYн жана ашказандын 
рагы башкы орунду ээлейт (3-сур.). вп ке рагынан елYмдер калктын 100000не 6,8% - 7%
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ашказандын рагынан 9,6% -11% чегинде олку-солку болуп турат, бул ал ооруларды алдын 
алуу боюнча иштин жетишсиздигин керсетYп турат.

3-CYрет. Кыргыз Республикасынын калкынын 100000не кызыл ецгеч, ашказан, епке
рагынан елYмдер 2014-2017жж. (%)
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Онкологиялык оорулуулардын беш жылда аман калуу тYЗYMYнде эц аз аман калуулар 
кызыл ецгеч рагы (13%-15%) жана епке рагы (15%-17%) менен ооруган бейтаптарда байкалат, 
бир аз жогоруурак аман калуулар простата рагы (18%-23%) жана ашказан рагы (25%-28%) 
менен ооруган бейтаптарда байкалат ( 4 ^ р ) .

4-CYрет. Рак оорусунун 2015-2017 жж. локалдаштыруусу менен беш жылда аман калуулар
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Белгилей кетчY нерсе, тамеки епке рагынан болгон баардык елYмдердYн 95%, 
эриндердин, ооз кецдеЙYHYн, кекиртектин рагынан 92%, бронх-епке ооруларынан 80%, жYрек 
кан тамыр ооруларынан 30% себеби.

37


