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Коомчулукту тамеки тутунунун таасиринен коргоонун натыйжалуу ыкмасы катары 

коомдук жерлерде жана жумуш орундарда тамеки тартууга толук тыюу салуунун
Эл аралык тажрыйбасы

Коомдук жерлерде жана жумуш орундарда тамеки чегYYге тыюу салуу 140 ашуун 
елкелерде киргизилген жана езYHYн натыйжалуулугу женYнде айтып турат. Европада жана 
ТYндYк Америкада жYргYЗYлген изилдеелер кYбелендYргендей, коомдук жерлерде тамеки 
чегYYге тыюу салуу миокард инфаркты оорусун 40% чейин кыскартууга алып келди.

Канадада бар жана ресторандарда тамеки чегYYге толук тыюу салынгандан кийин жYрек- 
кан тамыр оорулары менен ооруканага тYшкендердYн жалпы саны YчтYн бирине (39%га) жана 
ушунчага респиратордук оорулардан (33%га) тYшкендердYн саны азайды.

Францияда ресторандарда, мейманканаларда жана казинолордо тамеки чегYYге 2008- 
жылдын 1 -январында тыюу салуу киргизилгенден кийин миокард инфаркты менен 
интенсивдик терапия белYMYне тYшкен пациенттердин децгээли 15%га темендедY.

Шотландияда тамеки чегYYHY чектее женYнде жалпыны камтыган мыйзамды ишке 
киргизYYДен Yч айдан кийин бар кызматкерлери арасында респиратордук оорулар 26%га 
темендегенY белгиленген, балдар арасында астманын жацы учурлары 13%га азайганы 
катталган.

Аризона штатында бар жана ресторандарда тамеки чегYYге толук тыюу салынгандан 
кийин астманын жацы учурларынын катталышы 22%га темендеген.

2014-жылдын январынан августуна чейин жYргYЗYлген социологиялык изилдеенYн 
маалыматы боюнча Россия Федерациясында коомдук жерлерде тамеки чегYYге тыюу салуу 
аткарылууда. Мыйзам кабыл алынгандан кийин бардык ресторандар кире бериште тамеки 
чегYYге тыюу салынган деген белги жайгаштырган. Кеп жарандар мындай тыюу салууну 
оцунан кабыл алышты - дейт «Москва» Агенттиги. Роспотребнадзордун маалыматы боюнча 
2014-жылдын жарым жылында тамекиге каршы мыйзамды бузгандыгы YЧYн 
административдик жоопкерчиликке 9 миц адамга жакын тартылган. Жазапулдардын жалпы 
суммасы 48 миллион рублди тYЗДY. 2014-жылдын биринчи карталында сигареттерди сатуу 
16 миллион пачкага кыскарды. РФда тамекиге каршы мыйзам кYЧYне киргенден бир жыл 
ичинде социологдор дурус жыйынтыктарды кердY: бир жылдын ичинде 6% россиялыктар 
сигареттен баш тартып, сергек турмуш YлгYCYнде жашап баштады.

Коомдук тамактануунун жана мейманкана бизнесинин мониторинги55 керсеткендей, 
тамеки чегYYге тыюу салуу текшерилген кафе жана ресторандардын кепчYЛYГYнде (94%) 
аткарылууда. Коомдук тамактанууда айкындалган 6% тамеки чегYY фактылары менчик ээлери 
мыйзам бузушу менен, ошондой эле кафе жана ресторандардын кардарлары арасында мыйзам 
аткарбагандар болушуна байланыштуу болгон. 35 региондон алынган Росстаттын 
маалыматтары боюнча россиялык аймактардын кепчYЛYГYнде, атап айтсак, 35 региондун 26 
регионунда (74,3%) 2014-жылдын июнундагы жыйынтыктар боюнча коомдук тамактанууда
2013-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу сатуулардын есYШY байкалган. Тамеки 
индустриясынан чыккан тамеки чегууге тыюу салуну киргизуунун жыйынтыгында 
коомдук тамактанууда сатуулар 30% темендейт деген коркутуулардын эч кандай 
олуттуу негиздери жок.

РФда тамеки керектее женYнде чоц кишилерди глобалдуу сурамжылоонун 
жыйынтыгы керсеткендей, 2009-жылдан 2016-жылга чейин тамеки керектеенYн жайылышы 
кыйла темендегенYн айкындады, Yйлерде жана коомдук жерлерде пассивдYY тамеки 
тартуунун (тамеки тYTYHYHYн экинчи ирет таасир этиши) децгээли кыйла темендедY.56. 
Yйлерде бул керсеткYч 2009-жылдагы 34,7%дан 2016-жылы 23,1%га чейин темендедY. 
Акыркы 30 кYндYн ичинде ар кандай коомдук жерлерге барган чоц кишилердин арасында 
сурамжылоонун жыйынтыктарына ылайык тамеки тYTYHYHYн экинчи ирет таасири 
белмелерде жана жумуш орундарда 34,9%дан 21,9%га чейин темендY, мамлекеттик

55httD://konfoD.ru/кvрить-в-ресторанах-перестали-доходы/ Бардыгы болуп мониторинг учурунда453 объекттекшерилди: 
тамекичегYYгетыюусалуунуаткаруукоомдуктамактануунун 397 уюмдарындажанамейманканабизнестин 56 уюмдарындабайкоогоалынган
56http://www.euro.who.int/en/countries/russian-federation/publications/global-adult-tobacco-survey-gats-russian-federation-2009-and-2016.- 
comparison-fact-sheet
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мекемелерде 17,0%дан 3,6%га чейин, коомдук транспортто 24,9%дан 10,8%га чейин, 
медициналык мекемелерде 10,2%дан 3,4%га чейин, ресторандарда 78,6%дан 19,9%га чейин.

Грецияда, Бельгияда, Польшада жана башка елкелерде тамеки чегYYге тыюу салууну 
киргизYYДен ресторандык бизнестин кирешелери жабыркаган жок, айрымдарында, 
тескерисинче, кирешелери ес^ .

РФда коомдук жерлерде тамеки тартуу YЧYн айыптар 500ден 1500 рублге чейин, балдар 
аянтчаларында тамеки тартуу YЧYн 2 мицден 3 миц рублге чейин.

Германияда жана Сан-Маринодо машина айдап бара жатып тамеки тартууга болбойт. 
Тамеки тартууга болбой турган жерлерде тамеки тартуу YЧYн 50ден 500 еврого чейин айыптар 
салынат.

Белгилеп кетели, 2020-жылдан тартып Евросоюз Европанын аймагында тамеки 
керектее, сатуу жана ендYPYYHY толугу менен токтотуу пландаштырылган.

Ирландияда пассивдYY тамеки чегYYДен коргоо мыйзамы ишке киргенден 9 айдан кийин, 
тамеки тарткан адамдардын 59% тамеки заттарын керектеенY темендеткенYн 
кабарлаган, 46% тамекини таптакыр таштоого ниеттенгендерин билдирген, ал эм и  
т ам еки  т а р т ууда н  баш  т а р т ка н да р ды н  79% аларды н  бул чечим ди  кабы л  а л уусун а  
м ы й за м д ы н  кабы л  а л ы н ы ш ы  т а а си р  эт кен и н  а й т ы ш к а н .57

Экинчи иреттеги тамеки тYTYHYHYн таасиринен пайда болгон ооруларды дарылоо YЧYн 
кеткен чыгымдар жогору.Тамекинин тYTYHYHYн зыяндуу таасиринен калкты коргоочу 
мыйзамдар экономикага жагымдуу таасир этет, себеби пассивдуу тамеки чегуу менен 
байланышкан медициналык чыгымдар темендейт. Андан тышкары мындай мыйзамдар 
мейман тосуу индустриясына терс таасирин тийгизбейт.

2002-жылдын августуна чейин жарыяланган “тYTYнсYз” мыйзамдардын экономикалык 
таасирин изилдеген, 97 анализ жYргYЗген кеп тараптуу изилдеенYн авторлору теменкYлердY 
таап чыгышкан, “Бардык кылдаттык менен ойлонулуп жасалган изилдеелер тамеки чегYYге 
тыюу салган мыйзамдардын р е с т о р а н д а р д а  ж а н а  б а р л а р да  сат уун ун  к в л в м у н в  ж а н а  
и ш т еген дер ди н  к в р с в т к у ч у н в  эч  кан дай  т ерс  т а а си р и н  т и й ги зб еген д и ги н , ош о н у м ен ен  
б и р ге  оц  т аа си р и н и н  бар эк ен и н  ы р а ст а га н . Саясатчылар мYмкYн болгон жагымсыз 
экономикалык кесепеттердин тамеки енер жайынын кудуретсиздик талаптарына бекем 
болуп, экинчи иреттеги тамеки тyтYHYHYн камтылган уулуу заттардын таасиринен 
жумушчуларды жана конокторду коргоо боюнча чараларды кере алат.58 59

Эмне учун бардык коомдук жайларда тамеки тартууга толук тыюу салууну талап 
кылган мыйзамдарды кабыл алуу зарыл?

Коомдук жайларда тамеки тартууга толук тыюу салууну талап кылган мыйзамдар 
имараттардагы абанын булгануусуун темендетет. Мындай мыйзамдар экинчи иреттеги 
тамеки тYTYHYнен кутулууга шарт тYзет — имараттын ичиндеги негизги тулгануу булагын 
жоёт, ошонун натыйжасында абанын сапаты бир кыйла жакшырат. ИзилдеелердYн 
маалыматына караганда, 32 мамлекеттеги 1800ден ашуун коомдук жайдагы т ам еки  
т а р т ууга  т ы ю у сал ы н ган  ж а й л а р да гы  абан ы н  бул га н уу  дец гээл и  8 9% га  т е м е н  болгон у

59аны кт алган .
Уругвайда жалпы улуттук тамекиге каршы мыйзамды ишке ашыргандан кийин коомдук 

жайлардагы (ооруканалардан, мектептерден, екметтук имараттардан, арэропорттордон, 
ресторандар жана барлардан) абадан алынган бул пробаларда60абадагы н и к от и н ди н  
ко н ц ен т р а ц и я сы  (т ам еки  ч е гууд ен  кели п  чы ккан  за т ) о р т о  эсеп  м ен ен  91% га  
т е м е н д е ге н у  аны кт алган .

57 Fong GT, Hyland A, Borland R, Hammond D, Hastings G, McNeill A, et al. Reductions in tobacco smoke pollution and increases in support for 
smoke-free public places following the implementation of comprehensive smoke-
free workplace legislation in the Republic of Ireland: findings from the ITC Ireland/UK Survey. Tobbaco Control 2006;15Suppl 3 :iii51-8.
58 Gonzalez-RozadaM,Molinari M, Virgolini M. The economic impact of smoke-free laws on sales in bars and restaurants in Argentina. CVD 
Prevention and Control 2008;3(4):197-203.
59 Hyland A, Travers MJ, Dresler C, Higbee C, Cummings KM. A 32-country comparison of tobacco smoke derived particle levels in indoor public 
places. Tob Control 2008;17(3):159-65.
60 Blanco-Marquizo A, Goja B, Peruga A, Jones MR, Yuan J, Samet JM, et al. Reduction of secondhand tobacco smoke in public places following 
national smoke-free legislation in Uruguay. Tob Control 2010;19(3):231-34.
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Тамеки чегуу менен курешуу боюнча мыйзамдар тамеки коркунучунун 
азайышына алып келет жана жалпы эле калктын ден соолугун жакшыртууга ебелге 
тузет. АКШнын Medicine институту тарабынан жургузулген мета-анализ, изилдеечулерге 
теменку тыянакка келууге жол ачты, коомдук жайларда жана иш жеринде чылым чегууге 
тыюу салган мыйзамдар мисалы, миокард жана ошондой эле курч кармаган коронардык 
синдромдордун масштабын азайтат деген.61

Корутундулар:

S  Калкты пассивдуу тамеки чегуунун терс таасирлеринен коргоонун жападан жалгыз 
натыйжалуу жолу бардык жабык жайларда тамеки чегууге толугу менен тыюу 
салуучу мыйзамдарды кабыл алуу болуп эсептелет.

•S Желдетуу, аба чыпкалоо системаларын жана атайын тамеки учун белунген жерлерди 
тузуу сыяктуу жарым-жартылай уруксат берген чаралар коомчулукту жана 
кызматкерлерди экинчи иреттеги тамеки тутунунун кыйратуучу таасиринен коргобойт.

•S  Бардык жабык жайларда тамеки чегууге толугу менен тыюу салуучу мыйзамдар
бардык адамдардын жана кызматкерлердин таза абага болгон негизги укугуна 
кепилдик берет, ал эми тамеки тарткан адамдарды тамекиден баш тартуусуна туртку 
берет.

61 U.S. Institute of Medicine. Secondhand smoke exposure and cardiovascular effects: Making sense of the evidence. Washington, DC: Institute of 
Medicine, 2009.
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