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Põhjamaade koosolek
•

Osalesid Norra, Soome, Taani, Rootsi ja Eesti

•
•

Rootsis - 24700 liiget seltsis, 8 -10st ei tea, et on tsöliaakia.
Uus kodulehekülg valmimas, heategevus – saab annetada setsile raha,
mida kasutada projektides.
22-s linnas in infopäevad, kus osalevad poliitikud, koolid, jm- ühtlustada
riigis teadmist.
http://www.celiaki.se

•
•
•

•
•
•
•

Norra – u. 30 000 liiget ( võib ebatäpne info olla) – erinevad tiimid, nt
koorid – laulude ja tantsudega ühendada tutvustus haigusest, Raha
kogumine uurimusteks – umbes 15 000.- rootsi krooni. / saab ka SMS
saata ja koguda raha – õige mõistlikum ja kiirem.
Patsiendisõbralikkus haiglates.
Sel aastal fookuses restoranid – tsöliaakia nädal.
Norra saab toetust riigilt, ostab Rootsi kaudu soodsamalt toiduaineid.
http://www.ncf.no

Põhjamaade koosolek
• Soome – u 20 000 liiget, 18 töötajat seltsis
• Oma logo, sihtgrupid – kes seda võivad kasutada ja koostöö. –
toote usaldavus on põhiline.
• Soomes saab iga kuu toetust 20.- eurot
• http://www.keliakialiitto.fi/
• Kõigis suuremates riikides on Seltsi töötajad põhitööga ja
palgalised, st et iga päev tegeleketakse kõige seotuga
intensiivsemalt ja koostöö arstide ja toiduvarustamisega on väga
hea.
• Järgmine Põhjamaade seltside esindajate koosolek toimub Eestis, 3
ja 4 mail 2012 – käib juba päevaplaani koostamine, kus osaleksid
Soome, Taani, Norra, Rootsi ja kutsutakse Iirimaa, Läti, Leedu,
Holland.

AOECS konverents
• Osales 29 seltsi, 25 riiki ja 86 osalejat kokku.
• http://www.etseq.urv.es/cdmedics/index.php
• CD-Medics – töötatakse välja aparaat, kus saab vereprooviga tuvastada
haigust.
• http://www.youtube.com/watch?v=SW-XKyrt2vs
• Gastroeneteroloogidele on oma ajakiri + arstidele oma infoleht, kodulehel
olemas ja võimalik ka tellida igas keeles ( eesti keeles ei ole ag akui soovi
saab tõlkida)
• Perekonna liitimine ( Biopank) – info- uuring, tabel.
•
Lisaks on gluteenivaba TV (Itaalia ) - (freegluten TV) kust saab infot,
tervise ja ka vaba aja suhtes (melelahutus ja kõik koos – esialgu veebis)
• Restoranides on glut.vaba sööki aga ei ole menüüs eraldi märgistatud.
• Itaalias tegeleb projektiga 30 inimest. (kurusused kokkadele, koolidele, jne)
• Ülevaade restoranide koostööst (Itaalia) – riskid ( sama nuga ei tohi
kasutada tavatoidus jne.)

AOECS konverents
• EC41/2009 – Harta.
• Logo ühtlustamine, kõigil sama logo – litsents igal riigil
taotleda AOECS-lt.
•

http://www.aoecs.org/

• Rahvusvahelistes supermarketites 1 leping peabürooga,
Euroopas ühtne logo toodetel. Danielaga suhelda sel
teemal.
• Igal seltsil on oma logo, kas Eesti ka muudab oma logo?
• Harta kinnitamine on 2013a. muudatustega ei oldud
seekord nõus.
• Kust alustada info levitamisest netis – kodulehekülg, FB,
Twitter jm.

Lingkogu eraldi
• http://www.etseq.urv.es/cdmedics/index.php
• http://www.etseq.urv.es/cdmedics/pamphlet.php - see
on leht, mida saaks soovil tõlkida ( on riigilipud all,
mis keeles juba on tõlgitud.)
• http://www.youtube.com/watch?v=SW-XKyrt2vs
• http://www.aoecs.org/

Tänan tähelepanu eest!

