VI. celostátní setkání
Sdružení celiaků České republiky
se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne celiakie
v sobotu 20. května 2006 od 8 do 17 hodin
v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce,
Roentgenova 2, Praha 5

Setkání je otevřené všem, kterých se uvedená
problematika dotýká.

Vážené dámy, vážení pánové,
srdečně Vás zveme na v pořadí již šesté Celostátní
setkání Sdružení celiaků České republiky, které se bude
konat v Kongresovém sále a přilehlých prostorách
Nemocnice Na Homolce spolu s valnou hromadou členů
Sdružení celiaků České republiky. Letos je opět
připravena prodejní prezentace významných výrobců
bezlepkových potravin a jsou zorganizovány odběry krve
na stanovení sérologických znaků celiakie pro předem
přihlášené zájemce. Odborný program je zajištěn díky
laskavosti našich předních gastroenterologů a po
skončení přednášek je pamatováno i na Vaše případné
dotazy. Celý odborný program se bude jako vždy
nahrávat a zájemci o přednášky si je budou moci
objednat. Věříme, že si ze setkání opět odnesete mnoho
nových a zajímavých poznatků a zážitků.
Zdraví Vás organizační výbor setkání.

Program celostátního setkání:
8:00 – 11:00 odběry krve na stanovení sérologických
znaků celiakie pro předem přihlášené zájemce
(v označené místnosti)
9:00 – 11:00 valná hromada členů (v Kongresovém sále)
Přestávka (káva, čaj)
12:30 – 15:00 odborná část – přednášky a panelová
diskuse (v Kongresovém sále)
15:00 – 17:00 diskuse o problémech celiaků
v jednotlivých regionech (v Kongresovém sále)
Během setkání bude v předsálí připravena prodejní
prezentace významných výrobců a dovozců s bohatou
možností nákupu bezlepkových potravin za výhodné
ceny.
Program valné hromady (určeno pro členy Sdružení
celiaků ČR):
1. Zpráva o činnosti Sdružení od minulé valné hromady
2. Roční závěrka hospodaření za rok 2005
3. Revizní zpráva
4. Volba členů výboru na další volební období
5. Volba členů revizní komise na další volební období
6. Plán činnosti na rok 2006
7. Rozpočet na rok 2006
8. Různé

Program odborné části (určeno pro širokou veřejnost):
Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. – „Nové směry
výzkumu celiakie“
Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. – „Celiakie – aktuality
a perspektiva“
Doc. MUDr. Miloš Dvořák, CSc. – „Duhringova
herpetiformní dermatitida“
Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. – „Projevy celiakie
v dětském věku“
Ing. Marcela Herbstová – „Novinky v bezlepkové výrobě
v Jizerských pekárnách“
Panelová diskuse
Organizační připomínky:
Na setkání není třeba se registrovat, ale budeme rádi,
když nám dáte svou účast předem na vědomí.
Občerstvení si hradí účastníci v zařízení v předsálí.
Šatna je k dispozici v předsálí.
Parkování je možné v blízkosti spodní vrátnice
nemocnice u Kliniky dětské hematologie a onkologie
nebo v ulicích přilehlého sídliště.
Ochutnávka bezlepkových potravin spojená s prodejní
prezentací firem se bude konat u jednotlivých stánků
v předsálí až po skončení valné hromady.
Na setkání není třeba se registrovat, ale budeme rádi,
když nám dáte svou účast předem na vědomí.

Dopravní spojení:
METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol.
Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice
Sídliště Homolka. Ve stanici metra Anděl lze použít i
výstup směr Ženské domovy. Na linku autobusu č. 167
pak nastoupíte již ve stanici Na Knížecí.
Interval autobusu je 15 minut.
TRAMVAJ: č. 4, 7, 9, 10 do stanice Pod Kotlářkou a
autobusem č. 167 ze stanice Kotlářka do stanice Sídliště
Homolka.
AUTEM:

Vstup do dobře značeného Kongresového centra je od
spodní vrátnice nemocnice.

Sdružení celiaků České republiky, hájící zájmy lidí,
kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat
bezlepkovou dietu, zkráceně Sdružení celiaků České
republiky,
bylo založeno v roce 1998. Jeho činnost je velice
různorodá – začíná jednotlivými praktickými radami
nově diagnostikovaným celiakům a končí snahou o
zajištění důstojného života lidí, kteří jsou nuceni ze
zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu. Díky
této naší snaze jsme se zúčastnili mnoha jednání se
zákonodárci, úředníky a zástupci různých organizací a
snažili se jim vysvětlit, jak je obtížné pro člověka
s celiakií zařadit se do běžného života a jak by bylo
možné jim toto začlenění umožnit.
Podstatnou částí práce Sdružení celiaků České republiky
je vyhledávání veškerých informací o celiakii,
bezlepkových potravinách na našem trhu, mapování
prodejen s bezlepkovými potravinami, možnosti školního
a veřejného stravování, dětských táborů s dietním
stravováním atd. atd. Tyto životně důležité informace
jsou předávány členům prostřednictvím vydávaného
Zpravodaje, internetových stránek a na pravidelných
schůzkách, které se konají každý poslední čtvrtek v
měsíci na Klinice dětí a dorostu, Ke Karlovu 2 v Praze 2,
ve 3. patře budovy C vždy od 17 hodin. Zástupci
Sdružení celiaků České republiky se podílejí také na
vývoji nových směsí na pečení chleba z tuzemských
surovin. Snaží se prostřednictvím médií vysvětlovat
spoluobčanům životní nutnost bezlepkové diety.

Sdružení celiaků České republiky spolupracuje s našimi
předními gastroenterology a jeho zástupci se účastní
gastroenterologických sjezdů a podobných akcí, kde
prezentují jeho činnost a rozšiřují spolupráci s lékaři a
nutričními terapeuty. Sdružení celiaků České republiky
vyvíjí zatím marnou snahu o finanční příspěvek státu,
neboť celiakie je nemoc vrozená a není na ni žádný lék
jako na ostatní choroby, pouze bezlepkové potraviny. Ty
jsou však tak drahé a těžko dostupné, že mnoho lidí
nemůže dietu dodržovat a léčba zdravotních komplikací
způsobených nedodržováním diety pak mnohonásobně
zatěžuje lékaře i zdravotní pojišťovny. Těžko si pak
celiaci vysvětlují, proč platí řádně zdravotní pojištění,
když na léčbu celiakie – bezlepkovou dietu - pojišťovny
nepřispívají.
Bližší informace o Sdružení celiaků České republiky
najdete na internetových stránkách www.celiac.cz nebo
na adrese:
Sdružení celiaků České republiky
P. O. Box 20
252 63 Roztoky
e-mail: info@celiac.cz
Na uvedených adresách je rovněž možné přihlásit se do
Sdružení celiaků České republiky.

Generální sponzor

