
 

Уважаеми колеги, 

Информационен Център за Редки Болести и Лекарства Сираци има честта да Ви информира и 

покани на тазгодишното издание на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци, 

което ще се проведе на 13-14 септември в Конгресен център на Новотел-Пловдив. 

Имаме голямото удоволствие да обявим и гост-лектора на конференцията – д-р Бен Карсън, 

професор по неврохирургия, онкология, пластична хирургия и педиатрия, директор по неврохирургия 

в болница „Джон Хопкинс” (Балтимор, Мериленд, САЩ). Д-р Карсън ще представи презентация на тема 

„Съображения и рискове, свързани с диагностиката и лечението на сложни неврохирургични проблеми”. 

Водещи специалисти от България ще се включат, представяйки най-актуалните новости в областта на 

редките болести. 

АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА 

• Европейска директива за права на пациентите при трансгранично здравеопазване 

• Достъп на пациенти с редки болести до диагностични интервенции и лечение 

• Новости в диагностиката и лечението на редки болести 

• Експертни центрове и референтни мрежи за редки болести в България 

• Оценка на здравни технологии за редки болести в България 

ПОТВЪРДЕНИ ЛЕКТОРИ 

• Д-р Бен Карсън, професор по неврохирургия, онкология, пластична хирургия и педиатрия, 

директор по неврохирургия в болница „Джон Хопкинс” (Балтимор, Мериленд, САЩ) 

• Проф. Драга Тончева, Катедра по медицинска генетика, МУ-София 

• Проф. Елисавета Наумова, национален консултант по клинична имунология, УМБАЛ 

„Александровска” 

• Проф. Ивайло Търнев, Българско дружество по невромускулни заболявания, УМБАЛ 

„Александровска” 

• Проф. Маргарита Генова, Българско дружество по клинична и трансфузионна хематология, 

НСБАЛХЗ 

• Проф. Росен Маджов, Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Света Марина” 

• Проф. Румен Стефанов, Катедра по социална медицина и обществено здраве, МУ-Пловдив, 
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• Доц. Валерия Калева, Клиника по детска онкохематология, УМБАЛ "Св. Марина" 

Форумът е отворен за всички колеги, включително докторанти и специализанти, които желаят 

да представят своята клинична и научна работа в областта на редките болести. За целта специална 

постерна сесия ще бъде включена в рамките на конференцията, а пълните текстове ще бъдат събрани и 

отпечатани в конферентен сборник (ISSN 1314-3581) след това. 

Използвайте този случай и вземете участие в 4-та Национална конференция за редки болести и 

лекарства сираци. Можете да се регистрирате и изпратите резюме на сайта на конференцията –

 http://conf2013.raredis.org. Крайният срок за ранна регистрация е 15 юли, а срокът за изпращане на 

резюмета за участие – 1 септември 2013 г. 
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