Eesti Tsöliaakia Selts
•14. 02. 1998 – kinnitati põhikiri
•Alates 1999 – Eesti Puuetega Inimeste Koja liige
•Alates 2007 – AOECS (Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsioon) liige
•Eesti Tsöliaakia Selts ühendab tsöliaakiahaigeid, nende pereliikmeid, meditsiinitöötajaid ja
kõiki teisi, kes soovivad tsöliaakiahaigetele toeks olla.
•Eesti Tsöliaakia Seltsi peamisteks tegevussuundadeks on tsöliaakiahaigete toetamine,
tsöliaakia alase info levitamine ja tsöliaakiahaigete huvide kaitsmine.
•Tegevus toimub projektide alusel, mida finantseerib Eesti Puuetega Inimeste Fond.
•Lisaraha oleme taotlenud ka HasartmänguMaksuNõukogust ja ka välistoetajatelt
•Juhatus on 2 liikmeline
•Seltsi kuulub 114 liiget
Miks osaleda meie seltsi töös?
•Konkreetne abi seltsist – info, kirjandus, “küünarnukitunne”
•Eneseteostus
•Uus tutvusringkond
Meie saavutused
•Kauplustes (Selver, Prisma) saadaval gluteenivabad tooted
•Koostöö arstidega
•Teabepäevad – koolitused, loengud
•Tsöliaakiaalase kirjanduse levitamine
•Populaarne koduleht – töötavad 5 erineva teemaga foorumit
•Liikmete arvu pidev suurenemine
•Astumine AOECS-i liikmeks

•Suhted välisseltsidega
•Ühtekuuluvustunne
Meie väärtused
1. ühine eesmärk. 2. ühtekuuluvus. 3. vabatahtlikkus. 4. info vahetus- koosolekud,
messid, koduleht, meilid, Facebook. 5. sponsorlus. 6. sotsiaalabi.7. gluteenivabad
tooted. 8. tervis
Probleemid
•Eestis ühiskonna teadlikkus väike
•Osade arstide ebakompetentsus tsöliaakia alal
•Kaubandus- ja toitlustustöötajate väike teadlikkus
•Eritoidu väike sortiment
•Jaekaubanduskettide ja -poodide väike huvitatus eritoidu müümisest
•Erinevalt teistest maailma arenenud riikidest ei saa meie riigis täiskasvanud tsöliaakiahaiged
rahalist toetust gluteenivabade toiduainete ostmiseks
•Vastuolu meie ja Euroopa arstide teadmistes – alkohoolsed joogid; kas 20 mg/kg gluteeni
sisaldav toiduaine on gluteeniga või gluteenita?
•Eesti toiduainete tootjate ebateadlikkus “puhtast gluteenivabast” tootmisest
Probleemid seoses perearstide tsöliaakia alase teadlikkusega
•Ei suunata edasi gastroenteroloogile
•Ei tunta haigust ära – “kunagi ülikoolis õppisin, ei tulnud selle peale, et keegi seda haigust
põeb”
•Ei teata täpset dieeti – “keelatud kõik teraviljad”
Arenguperspektiivid
•Kauplustes gluteenivabade toodete sortimendi suurenemine
•Ka täiskasvanud tsöliaakiahaigetele toetused

•Gluteeni sisaldus ravimites?
•Gluteeni sisaldus lõhna- ja maitseainetes?
•Gluteeni sisaldus toiduainetes (varjatud gluteen)?

Aasta olulisemad projektid
•2 korda aastas üldkoosolekud
•Sügisel infopäev
•Suvelaager
•Jõulupidu
•Tervisepäev mais
•Küpsetuskoolitused
Olulisemad projektid
•Kohtumine Itaalia toiduainete tootja Dr. Schäri esindajatega
•Lasteraamatu ”Ida ja tort. Kui ei talu gluteeni” kirjastamine
•Perearstide varustamine patsiendiinfodega
•Gastroenteroloogidele patsiendiinfode jaotamine

Kontaktid
•Juhatuse liige, president – Aive Antson- aiveantson@hot.ee,
tel. 55 18 448
•Juhatuse liige – Riin Jõgi, toiduainetega tegelemine – riinj@hot.ee
•www.tsoliaakia.ee

