
 
 
 

 
 

 
 

 
Йорк Цьолнер е професор по икономика на здравеопазването в 

Университета по приложни науки в Хамбург. Йорк е фармацевт по образование с 
докторска степен по фармакоепидемиология и икономика на здравеопазването от 
Хумболдтовия университет в Берлин. 

Преди да се присъедини към академичните среди, проф. Цьолнер работи 
последователно като директор по Global Health Economics в Solvay Pharmaceuticals и 
научноизследователски директор в Mapi Values (сега Mapi Consultancy and Adelphi 
Values). Ръководител и изследовател в множество научни проекти по въпросите в 
областта на пазарния достъп, ценообразуване, реимбурсиране и резултати, 
докладвани от пациенти. 

Проф. Цьолнер е консултирал и участвал в планирането и приемането на 
редица здравнополитически решения на ниво ЕС (EFPIA) и Германия (VFA). Член на 
ISPOR, iHEA and DGGÖ, член на редакционната колегията на Journal of Medical 
Economics. 

 
Педро Серано Агилар е ръководител на Департамента по планиране и 

оценка на здравните грижи на испанската автономна област Канарски острови, към 
който спадат още Регионалната агенция за оценка на здравни технологии и 
Библиотеката за е-здравеопазване на Канарските острови. 

Педро Серано е лекар по хуманна медицина с магистърска степен по 
обществено здраве от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил и докторска 
степен в областта на оценката на здравни технологии от Университета Ла Лагуна в 
Тенерифе. 

Д-р Серано има дългогодишен, в това число 15-годишен управленски опит в 
оценката на здравни технологии. Водещ изследовател и участник в близо 30 
национални и европейски проекта. Съавтор на 2 патента и множество научни 
публикации. Член на Мрежата по оценка на здравни технологии на ЕС (EUnetHTA). 

 
Едмънд Джесъп има над 30-годишен професионален и преподавателски 

опит в рамките на NHS по въпросите на общественото здраве. От 1981 г. д-р Джесъп 
заема ръководни позиции в NHS на местно, регионално и национално равнище, 
включително директор по обществено здраве в Есекс и Съри. От 2002 г. е 
медицински съветник в National Commissioning Group, която планира, финансира и 
контролира достъпа до високоспециализирани медицински технологии в Англия, 
включително трансплантрации, диагностика и реимбурсиране на иновативни 
лекарства. Член на Rare Disease Task Force към Европейската комисия и национален 
представител на Великобритания в  EU Committee of Experts on Rare Disease 
(EUCERD). 

Вече над 15 г. Едмънд Джесъп е преподавател в UK Faculty of Public Health, 
където чете лекции по икономика на здравеопазването и оценка на здравните 
технологии. 
 

Румен Стефанов е професор по социална медицина и декан на Факултета 
по обществено здраве към Медицински университет – Пловдив. 

Д-р Стефанов е експерт по проблемите и политиките за редките болести и 
лекарства сираци. Член е на Интердисциплинарния комитет към Международния 
консорциум за научни изследвания на редки болести (IRDiRC), член на Работната 
група по редки болести към Европейската комисия (2004-2009), член на 
Управителния съвет на Централната и Източноевропейска генетична мрежа 
(CEEGN), член на Борда на международното общество по редки болести (ICORD). Д-
р Стефанов участва в Работната група, изготвила Съобщението на ЕК за редките 
заболявания, както и в множество научно-изследователски проекти в тази област, 
финансирани от ЕС. 

На национално ниво проф. Стефанов е активен член на Националния 
консултативен съвет по редки болести към МЗ. 
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