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Internasjonal legeorganisasjon mot tobakk 
nominert til prestisjetung pris1399

Den britiske legeforeningens Tobacco Control Resource Center (TCRC) 
i Edinburgh er nominert til Verdens helseorganisasjons pris World No 
Tobacco Day Award for 2005.

I sin begrunnelse overfor Verdens helse-
organisasjon (WHO) legger Verdens lege-
organisasjon (WMA) som har nominert 
dem, til grunn at TCRC har vært banebry-
tende for å få legeorganisasjonene interna-
sjonalt til å samarbeide og å få tobakk på 
deres nasjonale agendaer.

TCRC ble etablert i 1997, og har produ-
sert mange fremragende informasjonstiltak 
og brosjyrer. TCRC støtter nasjonale lege-
foreninger med materiell og kunnskap 
i tobakksarbeidet og har også gitt støtte til 
enkeltleger, internasjonale organisasjoner 
og andre helseprofesjoner i deres arbeid 
mot tobakksepidemien.

Særlig i år, hvor temaet for Verdens røyk-
frie dag er helseprofesjonenes innsats og 
rolle i kampen mot tobakk, er TCRCs arbeid 
særlig relevant. En pris til denne organisa-
sjonen vil være en sterk anerkjennelse av 
hva de oppnår og deres langsiktige arbeid 

for å støtte Verdens helseorganisasjons hold-
ninger og tiltak hva angår tobakkskontroll.

TCRC fremhever legers rolle, som rolle-
modeller, som klinikere og som menings-
bærere for å få til holdningsendinger, heter 
det i nominasjonsbegrunnelsen fra Verdens 
legeorganisasjon.

TCRC Multimedia resource omfatter 31 
DVD-presentasjoner over emner knyttet til 
helse, helsepolitikk og røykeslutt. DVDen 
viser hvorledes leger og øvrig helseperso-
nell kan gripe fatt i utfordringen som ligger 
i å redusere sykdom, uførhet og død som 
følge av tobakksbruk. DVDen kan bestilles 
via e-post: tcrc@bma.org.uk. Les mer på 
www.doctorsandtobacco.org
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Leger tar tobakk på alvor1399

– Jeg mener leger spiller en viktig rolle i tobakksarbeidet, sier Terje Vigen, 
Legeforeningens generalsekretær.

Verdens røykfrie dag, 31. mai, er i år viet 
den innsats helseprofesjonene kan gjøre for 
å redusere omfanget av tobakksepidemien.

– Spesielt i konsultasjonssituasjonen er det 
viktig å ta opp med den enkelte pasient vik-
tigheten av å kutte ut røyken for å bedre hel-
sen, sier generalsekretæren. Han legger til at 
det er viktig at legene og medarbeiderne selv 
går foran som gode eksempler i tobakksarbei-
det. På en dag som Verdens røykfrie dag er 
det også viktig at legene og legekontorene 
markerer sitt ståsted gjennom å henge opp 
plakater og informere pasientene om de tilbud 
som finnes for å få hjelp til å slutte å røyke og 
å forebygge røykestart.

– Alle allmennlegekontorene og de 
privatpraktiserende spesialistene vil få 
tilsendt plakat og bordkort som kan bidra til 
at tobakk tas opp som tema i konsulta-
sjonen, der det er ønskelig, sier generalsek-
retæren. Plakaten sendes også sykehusenes 
hjerte- og lungeavdelinger.

Den oransje gerberaen ble valgt som 
symbol for Verdens røykfrie dag i Norge 

allerede i 1999. Den fargesterke, frodige 
gerberaen ble valgt fordi den gir assosia-
sjoner om liv og friskhet, og minner om at 
helse og overskudd vil være gevinsten for 
alle som klarer å slutte å røyke. Blomsten 
illustrerer den livskraft og glede det gir å bli 
røykfri. Siden 1999 er mange tusen gerbe-
raer delt ut gratis i Oslo og andre større byer 
i Norge. Den oransje gerberaen vil også 
være synlig under året markering.
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Trenger du informasjonsmateriell 

om tobakk?

Se www.tobakk.no
Se også www.doctorsandtobacco.org, 
www.doctorsmanifesto.org  og 
www.tobaccofactfile.org 

Faksimile av DVD

Denne plakaten får allmennlegene og spe-
sialistene tilsendt før 31. mai


