
Кыргыз Республикасынын калкынын арасында тамеки заттарын керектеенун
децгээлин баалоо

3-тиркеме

1) Бишкек ш. калкынын алгачкы скринингинин маалыматтары боюнча 1980-1981- 
жылдары 20-59 жаштагы тамеки тарткан 55,4% эркектер аныкталган. Мээ инсультунун 
(МИ) жана жYректYн ишемиялык оорусун (ЖИО) кеп факторлуу профилактикасынын 
программасын ишке ашыруунун 1980 -  1991-жылдары жана негизги инфекциялык эмес 
оорулардын интеграцияланган профилактикасынын натыйжасында (1982-1990-ж.ж.) тамеки 
тартуунун децгээли эркектер арасында 43,3% (p< 0,5) темендетYлген. 80-жылдары аялдар 
арасында сурамжылоо еткерYлген эмес, анткени аялдардын тамеки тартуу проблемасы ошол 
убакта жок болчу. Кыргыз кардиология илимий-изилдее институтунун (азыркы УКжТИБ) 
профилактикалык кардиология белYMYHYн кызматкерлери 19856-86-ж.ж. жYргYЗген 
эпидемиологиялык изилдеенYн маалымааттары боюнча еснYPYм эркек балдар арасында 
болгону 4-5% тамеки тарткандар катталган. Кыздар арасында бирее да тамеки тартамын деп 
айткан эмес.

2) Кыргызстанда тамеки заттарын керектеенYн жайылышын билYY боюнча улуттук 
репрезентативдYY изилдее алгачкы жолу 2002-жылы еткерYлген (8000 адам суралган, 7737 
адам жооп берген). Алсак, 2002-жылы тамеки заттарын (анын ичинде насвайды) 
Кыргызстандын 18 жаштан ашкан калкынын 23% керектесе, 2005-жылы (6000 адам суралган, 
5646 адам жооп берди) бул цифра 28% чейин есYп кеткен. Улуттук децгээлде 2002-жылы 18 
жаштан ашкан 47% эркектер тамеки заттарын керектешсе, 2005-жылы бул пайыз 58% чейин 
ескен, кеп пайызы (73%) 35-44 жаштагы курактык топко жана айыл тургундарына 
таандык.

3) Эркектер арасындагы медициналык-демографиялык изилдеенYн маалыматтары 
(2012-ж.) эркектердин 44% тамеки заттарын керектегенин керсетту, мында керектеечYлердYн 
кеп пайызы Бишкек жана Ош шаарларына туура келет, тиешелуу турде 60,3% жана 
57,2% эркектер, ЧYЙ облусунда - 54%. Насвайды 15-49 жаштагы эркектердин 11% керектейт, 
насвайды керектеечулердун эц чоц пайызы 20-24 жана 25-29 жаштагы эркектердин 
курактык топторуна туура келет (тиешелуу турде 17,4% жана 16,6%).

4) Чоц кишилер арасындагы улуттук изилдеенYн маалыматтары боюнча (2013 -жылдын 
ноябры) Кыргызстандын эмгекке жарамдуу (25-64 жаштагылар) эркектеринин жарымы (50%) 
жана аялдардын 2,4% тамеки тартат. Аялдар арасында тамеки тарткандардын маалыматы 
азайтылган болушу керек, анткени кеп кыргыз аялдары республиканын YЙ чарбаларында 
жYргYЗYлген тYЗ сурамжылоодо тамеки тартышын жашырат;

5) Бишкек ш. 3 жогорку окуу жайларындагы (КММА, КМЮА, КМТУ) студенттердин 
арасында 2014-жылы жYргYЗYлген сурамжылоо 26% эркектер жана 8% аял -  студенттер 
тамеки тартканын керсеттY.
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7-сурет. Бишкек ш. 
ЖОЖдорунун 
студенттери арасында 
учурдагы тамеки
тартышынын децгээли 
(2014-жыл).

Учурда эркектердин 
арасында тамеки
тарткандардын жарымы 
(35%) YЗГYлтYксYЗ 
тармеки тартуучулар 
болуп саналууда (17%).
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8- сурет. Бишкек ш. 
ЖОЖдорунун 
студенттери арасында 
узгултуксуз тамеки 
тартышынын 
децгээли (2014-жыл).

60% учурда тамеки 
тарткан кыздар кYн 
сайын тамеки 
тартуучулар болуп 
калат.

9- сурет. Бишкек ш. 
ЖОЖдорунун 
студенттери арасында 
насвайды узгултуксуз 
керектеенун децгээли 
(2014-жыл).

Тилекке каршы, 20-24 
жаштагы 
студенттердин 
арасында насвайды 
керектее децгээли ете 
жогору (эркектердин 
арасында 7%га чейин 
жана кыздардын 
арасында 2%га чейин)

6) 2014-жылдын майында еткерYлген тамеки тартуунун глобалдуу сурамжылоосу 
(суралган: республиканын 62 мектебинин 4981 окуучусу, жооп бергендер 86%) тамекиге 
каршы кYрешYY боюнча жYргYЗYлген саясаттын жетишсиздигин керсеттY. Мектепте ЖYPYH 
жаткан маалыматтык-билим берYY ишине карабай, тилекке каршы 13-15 жаштагы еспYPYм 
окуучулар арасында тамеки заттарынын ар кандай тYPYн керектеенYн децгээли 2%га естY 
(2008-жылдагы 10%дан 2014-жылы 12%га чейин). Балдар арасында тамеки тартуунун 
децгээли 2003-ж. Жана 2008-жылдагы маалыматтарга караганда 2 эсе азайганына, ал эми 
еспYPYм кыздар арасында 4 эсеге (2003-жылдагы маалыматтарга салыштырмалуу) карабай, 
тилекке каршы насвайды керектее балдар арасында 2,5 эсеге (3,2%дан 7,6%га чейин) жана 
кыздар арасында 3 эсеге (0,9%дан 3%га чейин) ескен.

Республиканын 13-15 жаштагы 7% ашуун мектеп окуучулары (9% эркектер жана 6% 
кыздар) суу тутуктер (кальян) аркылуу тамеки тартып керушкен. Суу тYTYктерY аркылуу 
тамеки тартып кергендердYн саны 13 жаштагылар арасында 5%дан 15 жаштагылар арасында 
11%га чейин пропорциялуу ескенY аныкталган. Бишкек ш. 13-15 жаштагы окуучулары 
арасында суу тYTYктерY (кальян) аркылуу тамеки тартып кергендердYн децгээли жогору - 
21% (27% эркектер жана 15% кыздар), жана еспYPYмдердYн жашы кошулган сайын 13, 14 
15 жаштагыларда тиешелYY тYPДе 15%, 18% жана 27,3% чейин есет.

10%га чейин балдар жана 5%га чейин кыздар суу тутуктеру (кальян) аркылуу 
тамеки тартуучулар болуп эсептелет.

Улуттук изилдеелердYн жогоруда аталган жыйынтыктары тамекиге каршы кYрешYY 
боюнча чараларды тезинен кYчетYYHYн зарылдыгы бар экендигинен кабар берет, мыйзамдык 
чаралар тамеки заттарынын бардык тYPYн камтууга тийиш.
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4 ^ р е т . 13-15 жаштагы окуучулар арасында тамеки 
тартуунун таркалышы (2004, 2008, 2014-жылдар)
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2004, 2008, 2014- 
ж.ж.изилдеелердYн 
маалыматтарын 
салыштырмалуу талдоо 
тамеки тартуунун 
децгээли тYшкенYн 
(4-сYрет) жана 
насвай керектеенYн 
децгээлинин есYШYн 
(5-CYрет) керсеттY.

Корутунду: Насвайды 13
15 жаштагы окуучулар 
арасында керектеенYн 
2014-жылы ескенY 
сигареттиженге салгандай, 
мыйзамдык децгээлде 
насвайды женге салуунун 
ете зарылдыгын далилдеп 
турат, анткени жакынкы 
10 жылда биздин 
балдарыбыз -  келечектеги 
муундун арасында рак 
ооруларынын кескин 
есYШYне жана ага 
байланыштуу елYмдYн кеп 
болушуна ^ б е  болобуз.
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