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Köpavogi, S. desember 2011.

Efni: Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaráætlunum tóbaksvarnir, 20. mál.

Stjórn Læknafélags ísiands (LÍ) þakkar fyrir að hafa borist til umsagnar tillaga til 
þingsályktunar um aðgerðaráætlun um tóbaksvamir, 20. mál á 140. Íöggjafarþingi, sbr. 
töivubréf neíhdasviðs Alþingis dags. 16. nóvember 2011.

LÍ hélt Tóbaksvarnaþing hinn 30. september sl. Þar var samþykkt ályktun þar sem stuðningi 
var lýst við þingályktunartillögu um aðgerðaráætlunum tóbaksvarnir, sjá hjálagt.

Á aðalfmdi LÍ var samþykkl ályktun þar sem lýst var yfír stuðningi við þessa ályktun 
T óbaksvamarþings, sjá hjálagt.

LÍ styður því tillögu til þingsályktunar um aðgerðaráætíun um tóbaksvarnir.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Læknafélags fslands,

Hjálagt:
Ályktanir Tóbaksvarnarþings LÍ 30. september 2011. 
Ályktun aðalíundar LÍ 20. og 21. október 2011.

Póstáriftjn/Address: HJíðasmára 8
ÍS-200 Kópavogí

Sími/Te).: (354) 564 4100 
Fax: (354) 564 4106

Kt: 450269-2639 
Netfang/E-inaií: iis@iis.is

mailto:iis@iis.is
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Álvktun nr. 1
Tóbaksvamaþiixg Læknafélags íslaads 30.09.2011 lýsir yfir eindregnum stuðningi 
við þingsályktunartiHögu um aðgerðaáætlun um tóbaksvamir og fagnar framsýni 
þeirra þingmanna sem það mál flytja. Tóbaksvamaþing ítrekar nauðsyn þess að 
tóbaksvamir á íslandi verði auknar verulega og hvetur til þess að aðferðir sem draga 
úr nýliðun tóbaksneytenda meðal barna og unglinga verði settar í algeran forgang af 
stjómvöldum.

Álvlctun nr. 2
Tóbaksvamarþing Læknaféíags íslands 30.09.2011 fagnar vinnu við stefnumótun í 
tóbaksvömum sem velferðarráðherra heíur boðað og minnir á aðgerðaráætlun, sem 
Tóbaksvarnarþing ársins 2009 samþykkti, Þar er bent á hvaða stjómvaldsaðgerðir eru 
nauðsynlegar til að draga úr tóbaksneyslu bama og unglinga á íslandi og hindra að 
þau ánetjist tóbalci.
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Aðalfundur Læknaféiags íslands 
20. -  21. október 2011

Stuðningur við ályktun Tóbaksvarnarþings vegna 
tillogu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir

Aðalfimdur Læknafélags íslands haldinn í Kópavogi 20. -  21. október 2011 tekur 
undir stuðning Tóbaksvamarþings félagsins, sem haldið var 30, septeraber sl. við 
þmgsályktunartillögu um aðgerðaáætlun um tóbaksvamir og fagnar framsýni þeirra 
þingmanna sem það mál flytja. Eins og Tóbaksvamarþing ítrekar aðalíbndui' 
Læknafélags Ísíands nauðsyn þess að tóbaksvamir á íslandi verði auknar verulega og 
hvetur til þess að aðferðir sem draga úr nýliðun tóbaksneytenda meðal bama og 
unglinga verði settar í forgang af stjómvöldum.
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Adaifundur Læknafélags í  siands 
20.-21. október 2011

Stuðningur við ályktun Tóbaksvarnarþings 
vegna vinnu við stefnumótun í tóbaksvörnum

Aðalfundur Læknafélags ísiands haldinn í Köpavogi 2 0 . -2 1 .  október 2011 tekur 
undir áiyktun Tóbaksvarnarþing félagsins sem haldið var 30. september 2011 þar sem 
fagnað er vinnu við stefnuxnótun í tóbaksvömum sem velferðarráðherra hefur boðað. 
Jafiiframt minnir aðalfundurirm, líkt og Tóbaksvamarþingið, á aðgerðaáætlun, sem 
Tóbaksvamárþing ársins 2009 samþykkti. Þar er bent á hvaða stjömvaldsaðgerðir eru 
æskilegar til að draga úr tóbaksneyslu bama og unglinga á íslandi og hindra að þau 
ánetjist töbaki.


