Czym jest celiakia?

Diagnoza

Celiakia inaczej choroba trzewna jest chroniczną chorobą jelita cienkiego, polegającą na
trwającej całe życie nietolerancji na gluten. Gluten występuje przede wszystkim w
zbożach: pszenicy, pszenicy orkiszowej, życie, jęczmieniu oraz owsie.

Ze względu na liczne zmiany, jakie choroba trzewna może oznaczać dla życia pacjenta,
szczególną wartość przykłada się do właściwej diagnozy. Test krwi na obecność
przeciwciał przeciwko transglutaminazie, endomyzjum oraz gliadynie daje pierwszą
ważną wskazówkę, że chodzi o celiakię. Ostateczną pewność diagnozy uzyskuje się
przeprowadzając biopsję jelita cienkiego.

W jelicie cienkim pobrany pokarm rozkładany jest na części składowe i trafia poprzez
błonę śluzową jelita cienkiego do organizmu. Aby można było dostarczyć do organizmu
wystarczającą ilość substancji odżywczych, jelito wyściełane jest wieloma fałdami, tzw.
kosmkami jelitowymi. W przypadku osób chorych na celiakię spożywanie glutenu
prowadzi do reakcji autoimmunologicznej błony śluzowej jelita. Kosmki jelitowe
ulegają redukcji. Tym samym powierzchnia jelita cienkiego staje się coraz mniejsza i
organizm nie może pobierać wystarczającej ilości substancji odżywczych. W efekcie może
dochodzić do niedoborów pokarmowych.

Objawy
Najczęstszymi objawami u dzieci i dorosłych są:

















wzdęty brzuch
ciężar ciała poniżej normy wiekowej
słabe umięśnienie
bladość
nienormalny stolec, częste wypróżnianie się
wymioty
markotność, płaczliwość
brak apetytu
zaburzenia wzrostu
pieczenie języka, uczucie przepełnienia
wiatry, nudności, brak apetytu
tężyczka oraz bóle kości
skłonność do krwawień
blada, ziemista skóra
nerwowość, depresja
ubytek szkliwa na zębach

Stosowana dzisiaj na ogół endoskopowa biopsja jelita cienkiego nie jest niebezpieczna
i trwa najwyżej 10-15 minut. Do jelita cienkiego wprowadzana jest wówczas przez usta,
przewód pokarmowy i żołądek sonda z kamerą. Pobieranych jest wiele próbek tkanki,
które następnie badane są histologicznie.
Sam test na przeciwciała nie może zastąpić biopsji jelita cienkiego. Również test stolca
nie daje niezawodnej i pewnej diagnozy.

Leczenie
Jedynie trwające całe życie, rygorystyczne, bezglutenowe odżywanie przywraca
spłaszczonej błonie śluzowej jelita cienkiego jej normalny kształt i funkcjonowanie. Już
przy najmniejszych ilościach glutenu dochodzi do ponownego uszkodzenia! Tak długo,
jak ściśle przestrzegane jest bezglutenowe odżywianie, chory na celiakię żyje z reguły bez
dolegliwości. Ponieważ nie ma żadnej innej możliwości leczenia choroby trzewnej, chory
musi gruntownie zmodyfikować swoje odżywianie i ewentualnie również swój sposób
życia! Przeważnie już kilka dni po zmianie odżywiania występuje odczuwalna poprawa.
Polepsza się ogólne samopoczucie i ustają biegunki. Czas, jaki pozostaje do pełnego
uwolnienia się od dolegliwości, jest jednak różny i zależy m.in. od stopni uszkodzenia
jelita, wieku chorego i początkowych (ukrytych) błędów odżywiania.

Subiektywne nieodczuwanie dolegliwości w przypadku złamania diety
nie oznacza w żadnym razie, że bezglutenowe odżywianie może zostać
zaprzestane.
Często zauważalne dolegliwości przy glutenowym odżywianiu występują ponownie
bardzo późno, czasem dopiero po latach. Późne skutki odstawienia diety mogą prowadzić
do ciężkich chorób, które są istotnie trudniej uleczalne.

Odżywianie bezglutenowe












Przykłady zabronionych środków
spożywczych
pszenica, żyto
jęczmień, owies
pszenica orkisz
pokrewne rodzaje zboża
pradawne rodzaje zboża
(np. kamut, pszenica samopsza)
Produkowane z tych
zbóż środki spożywcze
mąka, grysik
kasza, skrobia
płatki (musli)
panierka
wyroby z ciast

	
Gluten zawarty jest w
następujących produktach
 chleb, bułka
 bagietka, gnocchi
 panierowane mięso, ryby
obtoczone w mące
 pizza, makaron, knedle
 ciasta, torty
 wyroby z ciasta francuskiego
 wyroby z ciasta drożdżowego
 keksy, batony z musli



















Przykłady dozwolonych środków
spożywczych
ryż, kukurydza
proso, gryka zwyczajna
szarłat, komosa ryżowa
owoce i warzywa
ziemniaki, sałaty
mleko, jogurt naturalny
maślanka, twaróg
masło, świeży ser
naturalny ser
oleje roślinne
mięso
ryby i owoce morza
cukier
miód
orzechy
rośliny strączkowe
czyste przyprawy i zioła






Produkty poddane wstępnej
obróbce
tofu, mleko sojowe
mozzarella w serwatce
czyste soki owocowe, woda
wino, szampan

Państwa zwyczajowo produkty są bezglutenowe i jakie alternatywy mogą Państwo
ewentualnie stosować. Proszę sprawdzić zawartość swoich szafek kuchennych oraz
posiadane zapasy środków spożywczych: zapasy, które zawierają z całą pewnością gluten,
należy natychmiast oddzielić. Zapasy, w których gluten może być zawarty, proszę sprawdzić
w oparciu o zestawienie środków spożywczych. Dla tych oddzielonych produktów często
można znaleźć w zestawieniu środków spożywczych odpowiednią alternatywę z innej
firmy!

Z wracaj uwagę na ten znak! Oznacza on żywność
bezglutenową.



Zostań członkiem!
Jeśli chcą Państwo zostać członkiem, proszę wypełnić ten kupon na odwrocie. Potem
wystarczy go wyciąć, nakleić znaczek i wysłać. Formularz przystąpienia mogą Państwo
również otrzymać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.dzg-online.de.
Znajdą tam Państwo również dalsze informacje.
Przekazane przez:

Dobrze wiedzieć: Już 1/8 grama mąki pszennej uszkadza jelito
cienkie i może prowadzić do dolegliwości.
Owies i wytworzone z niego produkty, które nie są zanieczyszczone zbożem zawierającym
gluten, są dozwolone w ramach bezglutenowego żywienia, jeśli po ich konsumpcji nie
pojawią się żadne dolegliwości ani inne negatywne symptomy.

Rady na początek
Jako członkowie Niemieckiego Towarzystwa Celiakii otrzymają Państwo pocztą
szeroko zakrojony materiał informacyjny. Mogą też Państwo zajrzeć do niego on-line na
portalu dla członków. Proszę zapoznać się w spokoju z „Zestawieniem bezglutenowych
środków spożywczych” i przeczytać starannie ogólne informacje w części I zestawienia.
Proszę uważnie przejrzeć listę produktów, aby dowiedzieć się, czy spożywane przez

Deutsche Zöliakie Gesellschaft e.V.
Kupferstr. 36
70565 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 45 99 81-0
Fax: 07 11 / 45 99 81-50
www.dzg-online.de
info@dzg-online.de

Członkostwo
Üyelik
BZbWZgh]^e

Co oferuje
Niemieckie Towarzystwo Celiakii?
DZG
neler sunmakta?
L]ViYdZhi]Z9O<d[[Zg4

Hamur işlerine yönelik kurslar

Roczna składka członkowska w Niemieckim Towarzystwie Celiakii wynosi 45,-- EUR za rok
I]ZVccjVabZbWZgh]^e[ZZ[dgi]Z9ZjihX]ZOa^V`^Z<ZhZaahX]V[iZ#K#<ZgbVc
Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. derneğinin yıllık üyelik ücreti her takvim yılı başına
kalendarzowy. W przypadku przystępowania nowego członka pobierany jest jednorazowy
8Za^VXHdX^Zin^h:JG)'!ÄeZgXVaZcYVgnZVg#6dcZ"i^bZVYb^c^higVi^kZ[ZZ[dg
42,Euro’dur. Yeni üye olanlardan bir sefere mahsus 15,- Euro işlem harcı alınır.
cZlbZbWZgh]^ed[:JG&*!Ä^hX]Vg\ZY#
ryczałt administracyjny w wysokości 15,-- EUR.

Członkowie
otrzymują
po przystąpieniu
organizacji
szeroko zakrojony
pakiet
Üyelere,
derneğe
kayıt olmalarının
ardından,dobilgi
edinme açısından
kapsamlı bir
broşür
6[iZgi]Zn_d^ci]ZhdX^Zin!bZbWZghgZXZ^kZVXdbegZ]Zch^kZ^c[dgbVi^dceVX`Zi!
informacyjny,
zawierający
m.in.:
paketi
gönderilecektir.
Bunun
içersinde
diğer
bilgilerin
yanı
sıra
aşağıdaki
broşürler
bulunur:
l]^X]^cXajYZh!Vbdc\di]Zgi]^c\h/

Muhatap
kişiler, glutensiz un kullanımında tecrübe kazandırma açısından hamur işlerine
Kursy pieczenia
7V`^c\XdjghZh
yönelik
kurslar organize
ederler.kursy
Bu kurslar
tüm podczas
üyeler tarafından,
aynı hastalıkla
Osoby kontaktowe
organizują
pieczenia,
których kursanci
ćwiczą
muzdarip
olanlara
buluşma
imkanı sağladığı
de büyükcieszą
rağbet
8dciVXieZghdchdg\Vc^oZWV`^c\XdjghZh!^cl]^X]]VcYa^c\d[\ajiZc"[gZZÓdjg
obchodzenie
się z mąką
bezglutenową.
Kursyiçin
pieczenia
sięgörmektedir.
dużym powodzeniem
XVcWZegVXi^XZY#I]ZWV`^c\XdjghZhVahdZc_dn\gZViedejaVg^inl^i]VaabZbWZgh
wśród wszystkich członków jako punkt spotkań dla chorych.
VhVbZZi^c\eaVXZ[dgi]dhZV[[ZXiZY#
Çocuk,
genç ve yetişkinler için aktiviteler
Rekreacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych
AZ^hjgZi^bZ[dgX]^aYgZc!ndji]VcYVYjaih
DZG
üyeleri, fahri
çalışmaları kapsamında
irtibatregularnie
ve tecrübe teatisine
Członkowie
Niemieckiego
Towarzystwaüyelerin,
Celiakiiaralarında
organizują
imprezy
katkıda
bulunmak
için düzenli
aktiviteler,
şehir turları
veya aby
haftawspierać
sonu yürüyüşleri
rekreacyjne,
zwiedzanie
miast oraz
weekendowe
wędrówki,
kontakt i
KdajciZZghd[i]Z9O<gZ\jaVgandg\Vc^oZgZXgZVi^dcVaVXi^k^i^Zh!X^inidjghdg]^`^c\
organize
wymianęederler.
doświadczeń pomiędzy członkami.
lZZ`ZcYhidegdbdiZXdciVXiVcYZmX]Vc\Zd[ZmeZg^ZcXZWZilZZci]ZbZbWZgh#

Gelirleri
çok düşük olduğunu belgeleyen kişilere, dilekçe ibrazı suretiyle üyelik ücretinde
JedcgZfjZhi!lZl^aa\gVciVgZYjXi^dc^ci]ZXdcig^Wji^dcl]Zcegdd[d[kZgnadl
Na wniosek przyznajemy również, po przedłożeniu zaświadczenia o szczególnie niskich
tabii
ki indirim de yapılır.
^cXdbZ^hhjWb^iiZY#
dochodach, ulgę w składce członkowskiej.


Jestem zainteresowany członkostwem i proszę o przesłanie dokumentacji
>Éb^ciZgZhiZY^cVbZbWZgh]^eVcYgZfjZhii]VindjhZcYbZi]ZbZbWZgh]^e
Üyeliğe
ilgi duymaktayım ve bana katılım belgelerinin gönderilmesini rica ederim
związanej z przystąpieniem do organizacji.
YdXjbZcih#
Kendim de çölyak hastasıyım

Jestem chory na celiakię
>]VkZXZa^VXY^hZVhZ

Çölyak hastası olan bir çocuğum var

Mam dziecko chore na celiakię
>]VkZVX]^aYl^i]XZa^VXY^hZVhZ

Kendim Dermatit herpetiformis Duhring’ten muzdaripim

Mam chorobę Dühringa
>]VkZ9j]g^c\YZgbVi^i^h]ZgeZi^[dgb^h

Diabetes melitus ile birlikte seyreden çölyak hastasıyım
Mam cukrzycę w połączeniu z celiakią
>]VkZY^VWZiZhbZaa^ijh^cXdccZXi^dcl^i]XZa^VXY^hZVhZ
Ben bu hastalığa yakalanmış değilim. Fakat üyeliğim ile çalışmalarınızı

Nie jestem chory,
ale chciałbym swoim członkostwem wesprzeć Waszą pracę.
>VbcdiV[[ZXiZY!WjildjaYa^`Zidhjeedgindjgldg`i]gdj\]bnbZbWZgh]^e
desteklemek
istiyorum

AVhicVbZ!ÒghicVbZ

Ulica, numer domu
Cadde, numara
HigZZi!cjbWZg

Kod pocztowy, miejscowość
Posta kodu, yer
O^eXdYZ!X^in

Telefon 				Telefaks
Telefon
Telefaks


E-mail
E-mail
:"bV^a
Data, podpis
Tarih,
imza
9ViZ!h^\cVijgZ

 „DZG Medizin”

Üyelere, kendi bölgelerinde ikamet eden muhatabın irtibat adresi
BZbWZghgZXZ^kZi]ZVYYgZhhd[i]ZXdciVXieZghdca^k^c\^c
Członkowie otrzymują
adresy
mieszkających
w ich regionie
verilecektir.
DZG derneği,
üyelerine
ayrıca telefonda
doktor osób
ile
i]Z^ggZ\^dc#>cVYY^i^dc!i]Z9O<d[[Zghi]Z^gbZbWZgh
kontaktowych.
Niemieckie
Towarzystwo
Celiakii
oferuje
görüşme
imkanıPonadto
ve beslenme
konusunda
danışmanlık
hizmeti
VbZY^XVaXdchjaiVi^dcdkZgi]Ze]dcZVcYVe]dcZcjig^i^dcVa
swoim członkom telefoniczne konsultacje lekarskie oraz telefoniczne
sunmaktadır.
XdchjaiVi^dc#
porady żywieniowe.

Temel bilgi dokümanları
7Vh^XYdXjbZcih
Dokumentacja podstawowa
Członkowie
roku otrzymują
aktualnevezestawienie
bezglutenowych
Üyelere
her yıl,każdego
gluten içermeyen
gıda maddeleri
ilaçların güncel
listesi gönderilir.środków
Bunlar
:kZgnnZVgbZbWZghgZXZ^kZi]ZXjggZcia^hid[\ajiZc"[gZZ[ddYVcYe]VgbVXZj"
spożywczych
i leków. JestGüncellemeler
ono co kwartałsize,
aktualizowane.
otrzymująilePaństwo
üç
ayda bir güncellenir.
DZG AktuellAktualizacje
isimli üye gazetesi
birlikte
i^XVah# I]ZhZ VgZ jeYViZY fjVgiZgan# Ndj gZXZ^kZ i]Z jeYViZh! id\Zi]Zg l^i] i]Z
razem z czasopismem członkowskim „DZG Aktuell”.
gönderilir.
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Bağışlar
Darowizny
8dcig^Wji^dch
DZG’nin
çeşitli
görevleri
%90’ı aşkın
oranda üyelik
ücretlerinden
Różnorakie
wydatki
Niemieckiego
Towarzystwa
Celiakii
w ponad 90karşılanmaktadır.
% finansowane sąBu
ze

finansman
sayesinde DZG,
etki ve Celiakii
nüfuz altında
kalmadan
składek członkowskich.
Tymdernek
samymgörevlerini,
Niemieckieharicen
Towarzystwo
może realizować
I]ZkVg^djhiVh`hd[i]Z9O<VgZÒcVcXZYWnbdgZi]Vc.%i]gdj\]bZbWZgh]^e
üyelerinin
menfaatleri
doğrultusunda
yerine
getirebilmektedir.
DZG
ayrıca
1997
yılından
swoje zadania w interesie członków, wolne od zewnętrznych wpływów. Ponadto
[ZZh#>ci]^hlVn!i]Z9O<XVc`ZZe^ihldg`[gZZ[gdbdjih^YZ^cÓjZcXZ^ci]Z
bu
yana
DZG
araştırma
ödülünü
ita
etmektedir.
Bu
ödül
ile,
çölyak
hastalığı
konusuna
dair
Niemieckie Towarzystwo Celiakii przyznaje od 1997 r. nagrodę za prace badawcze,
^ciZgZhid[i]Z^gbZbWZgh#>cVYY^i^dc!i]Z9O<]VhVlVgYZYi]Z9O<gZhZVgX]
araştırma
projelerine
destek
sağlanmaktadır.
Böylece,
geçmişte
ileriye
dönük,
çölyak
wspierające projekty badawcze w dziedzinie celiakii. W przeszłości wspierane były w ten
eg^oZh^cXZ&..,#>ci]^hlVn!gZhZVgX]egd_ZXihdci]ZhjW_ZXid[XZa^VXY^hZVhZVgZ
derneğinin
teşekkül etmesi
yönünde
çalışmalar
teşvikchoroby
edilmiştir.
hjeedgiZY#>ci]ZeVhi!igZcYhZii^c\ldg`[dgi]ZYZkZadebZcid[XZa^VXY^hZVhZ
sposób wyznaczające
kierunek
prace önemli
na temat
powstawania
trzewnej.
lVhegdbdiZY#
Aby równieżdew bağımsız
Gelecekte
çölyak niezależnie
hastaları veinteresy
önemlichorych
araştırma
projelerini
przyszłościkalarak
móc wspierać
na celiakię
oraz
LZVgZeaZVhZYidgZXZ^kZndjgYdcVi^dcidWZVWaZid^cYZeZcYZcianhjeedgii]Z
destekleyebilmek
için
bağışlarınızı
memnuniyetle
bekleriz.
ważne projekty badawcze, bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za wszelkie darowizny.
^ciZgZhihd[i]dhZV[[ZXiZYWnXZa^VXY^hZVhZVcY^bedgiVcigZhZVgX]egd_ZXih^ci]Z
[jijgZVhlZaa#
Bank für Sozialwirtschaft / kod banku 601 205 00 / nr konta 7 700 801

BIC: 601 205 00 / BFSWDE33STG
7Vc`[gHdo^Val^gihX]V[iq7Vc`8dYZCjbWZg+%&'%*%%q
Bank
Sozialwirtschaft
/ Şube
IBAN:fürDE62
6012 0500 0007
7008kodu
00 601 205 00 / Hesap no. 7 700 801
6XXdjciCd#,,%%-%&

bZbWZgcZlhaZiiZg!9O<6`ijZaa<ZgbVc8Za^VXHdX^ZinJe"id"9ViZ#

Czasopismo
Üye
gazetesiczłonkowskie
BZbWZgcZlhaZiiZg
W czasopiśmie członkowskim „DZG Aktuell” ukazują się regularnie aktualne informacje na
temat için
celiakii.
Publikowane
są tutaj
fachowe çölyak
artykuły
medyczne
informacje
Üyeler
hazırlanan
DZG Aktuell
adlı gazetede
hastalığına
dairoraz
düzenli
güncel
8jggZci^c[dgbVi^dcdcXZa^VXY^hZVhZVeeZVghgZ\jaVgan^ci]ZbZbWZgcZlhaZiiZg!
dotyczące
diety bezglutenowej,
porady
nowości
w dziedzinie
produktów
bilgiler
yayınlanır.
Burada; glutensiz
gıdaurlopowe,
maddelerine
ilişkin
tıbbi makaleler,
tatil
9O<6`ijZaa#Egd[Zhh^dcVabZY^XVaVgi^XaZhVcY^c[dgbVi^dcdc\ajiZc"[gZZY^Zih!
]da^YVni^eh!^ccdkVi^dch^c\ajiZc"[gZZegdYjXih!gZhiVjgVcii^eh!^ck^iVi^dchVcY
bezglutenowych,
porady
restauracyjne,
i sprawozdania
z imprez
kapsamında
tavsiyeler,
glutensiz
mamullerde zaproszenia
yenilikler, restoran
tüyoları, DZG etkinlikleri
gZedgihdc9O<ZkZcihVhlZaaVhgZedgihVcYYViZhd[Y^hXjhh^dc\gdjehVgZejW"
Niemieckiegodavetiye
Towarzystwa
Celiakii,
a także
sprawozdania
i terminy
dyskusyjnych.
çerçevesinde
ve yazılar,
sohbet
gruplarının
haber ve
tarihlerigrup
yayınlanır.

Nazwisko, imię
Soyadı, adı

IZaZe]dcZ

 Çölyak
wyczerpujący
informacyjny
na temat
(choroby trzewnej)
‡
9ZiV^aZY^c[dgbVi^dcVabViZg^VadcXZa^VXY^hZVhZ

hastalığımateriał
hakkında
detaylı bilgiler
içerenceliakii
broşürler
‡
I]ZXjggZciÆA^hid[<ajiZc";gZZ;ddYÇ
 Güncel
aktualne
„Zestawienie

“Glutensiz
gıda bezglutenowych
maddeleri listesi”środków spożywczych”
‡
I]ZXjggZciÆA^hid[<ajiZc";gZZE]VgbVXZji^XVahÇ
 Güncel
aktualne
„Zestawienie
leków”

“Glutensiz
ilaçlarbezglutenowych
listesi”
‡
I]ZXjggZcikZgh^dcd[i]ZbZbWZgcZlhaZiiZgÆ9O<6`ijZaaÇ
 “DZG
aktualne
wydanie
członkowskiego
„DZG Aktuell”

Aktuell’
isimliczasopisma
üye gazetesinin
en son baskısı
‡
6XdbegZ]Zch^kZgZX^eZXdaaZXi^dc
 Kapsamlı
obszerny zbiór
przepisów

bir yemek
tarifesi koleksiyonu
‡ I]Z]ZVai]gZhdgiVcY]da^YVnY^gZXidgÆHdg\adhGZ^hZcÇ8VgZ[gZZIgVkZa
 Glutensiz
przewodnik

kuracyjny
i wakacyjny
Reisen” (Beztroskie
podróżowanie)

yemekler
sunan
restoran,„Sorglos
otel ve rehabilitasyon
merkezlerinin
 l^i]VYYgZhhZhd[gZhiVjgVcih!]diZahVcY]ZVai]gZhdgihi]Vid[[Zg
z adresamiiçeren,
restauracji,
hoteli
i ośrodków
kuracyjnych,
oferujących
adreslerini
“Sorglos
Reisen
(endişesiz
seyahat
etmek)”
adlı
rehabilitasyon
 V\ajiZc"[gZZY^Zi
bezglutenowe
wyżywienie
ve
tatil
beldeleri
rehberi
‡ ÆGZfjZhiidi]ZXdd`Ç^c<ZgbVcVcYhZkZgVadi]ZgaVc\jV\Zh^c
 Çek
„Prośbę

do boyutunda,
kucharza” poAlmanca
niemiecku
i w wielu
innych
językach
praktycznym
defteri
ve birçok
başka
yabancı
dildew“Aşçıya
Rica” yazısı

i]ZegVXi^XVaX]ZX`XVgY[dgbVi
formacie
karty
płatniczej

Çölyak
hastası
kimliği
‡ I]ZXZa^VXY^hZVhZeVhh
 “DZG
legitymację

Medizinchorego
(tıp)” na chorobę trzewną
‡
I]ZÆ9O<BZY^o^cÇ<ZgbVc8Za^VXHdX^ZinBZY^X^cZ

a^h]ZY]ZgZ#

Grupy dyskusyjne
/ osoba kontaktowa
Sohbet
grupları / Muhatap
kişi
9^hXjhh^dc\gdjeh$XdciVXieZghdc
Liczni członkowie, którzy wolontaryjnie pracują jako osoby kontaktowe, są w całych
Niemczechkapsamında
ważnym punktem
kontaktowym
dla wszystkich
nowobirçok
zdiagnozowanych.
Almanya
muhatap
kişi olarak fahri
hizmet veren
üye, yeni çölyak
BVcnbZbWZgh!l]dkdajciZZgVhXdciVXieZghdch!VgZVÒghi^bedgiVciXdciVXi
hastalığı
teşhisi
konulanların
ilk
önemli
başvuru
adresidir.
ed^ci^cVaad[<ZgbVcn[dgVaacZlanY^V\cdhZYeZghdch#

;didh/>hidX`e]did$DodcZ^bV\Zh$E]didXVhZÕHiVcY/'%%.
Fotos: Istockphoto / Ozoneimages / Photocase · Stand: 2009

DZG
derneğine üye olan aile fertlerinden de her takvim yılı için 3,- Euro maktu harç
;dg[Vb^anbZbWZgh!l]dVgZVahdbZbWZgh^ci]Z9O<!VÓVigViZd[:JG(!ÄeZg
W przypadku członków rodziny, którzy również są członkami Niemieckiego Towarzystwa
alınır.
XVaZcYVgnZVg^hX]Vg\ZY#
Celiakii, pobierany jest ryczałt w wysokości 3,-- EUR za rok kalendarzowy.

EgZhZciZYWn/

Deutsche
Zöliakie Gesellschaft e.V.
9ZjihX]ZOa^V`^Z"<ZhZaahX]V[iZ#K#
Kupferstr.
36
;^aYZg]Vjeihig#+&
70565
Stuttgart
,%*..Hijii\Vgi

CeliakiaHastalığı
Çölyak
8Za^VX9^hZVhZ
(choroba trzewna)
Glutensiz
beslenerek yaşayın
A^k^c\l^i]\ajiZc"[gZZ
Życie z odżywianiem
cjig^i^dc
bezglutenowym

Tel.:
07 11 –/ 45
4599
9981-0
81 – 0
IZa#/%,&&Ä)*..-&Ä%
Fax:
07 11 –/ 45
4599
9981-50
81 – 50
;Vm/%,&&Ä)*..-&Ä
*%
www.dzg-online.de
lll#Yo\"dca^cZ#YZ
info@dzg-online.de
^c[d5Yo\"dca^cZ#YZ

polnisch

