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Единствен за Източна Европа (40% от населението на Европа)

На български и английски език

Безплатна информация за пациенти, роднини и лекари

Изграждане и систематизиране на база данни от лекари, 
експерти, генетични и клинични лаборатории, клиники и
асоциации, ангажирани с редки болести

Изграждане на база данни на пациенти с редки болести
контакт между тях, с лекари, клиники и асоциации

Лобиране за адекватна национална политика по отношение на
правата на пациентите с редки болести
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Статистика за посещения на сайта
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Уникални посещения за ден

ОбщОбщ бройброй посещенияпосещения: : 23 67423 674
ОбщОбщ бройброй уникалниуникални посещенияпосещения:: 17 50517 505

~~500% 500% увеличениеувеличение
заза първатапървата годинагодина!!

НАЧАЛОНАЧАЛО

www.raredis.org

ПосещенияПосещения нана
www.raredis.orgwww.raredis.org
попо държавидържави ии
континентиконтиненти

Интернет портал: www.raredis.org



ДДейностейност нана ИЦРБЛСИЦРБЛС презпрез 2005 2005 гг. . 

През 2005 г. в ИЦРБЛС постъпиха
запитвания от:

176 пациенти от 5 държави

36 лекари от 8 държави

9 асоциации на пациенти от 3 държави

Подготвени са описания на 78 редки
болести

www.raredis.org

ГеографскоГеографско разпространениеразпространение нана пациентитепациентите

Австралия
1%

България
93%

Мароко
1%

Холандия
1%

САЩ
3%

Великобритания
1%

www.raredis.org



ПостъпилиПостъпили запитваниязапитвания отот::

Самият 
пациент

42%

Друг
1%

Приятел
13%

Член на 
семейството

44%
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РазпределениеРазпределение нана пациентитепациентите попо полпол

мъже
42%

жени
58%
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НасочениНасочени къмкъм ИЦРБЛСИЦРБЛС отот::

Прeпоръчано  от 
приятел

3%

Препоръчано  от 
лекар

2%

Публикация във  
вестник  или  
списание

22%

Друго
9%

Линк  от друг 
сайт за редки  

болести
4%

Интернет 
търсачка

60%
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ЖеланиеЖелание нана пациентитепациентите заза връзкавръзка сс другидруги

Не
27%

Да
73%
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ЗакъснениеЗакъснение вв поставянепоставяне нана диагнозатадиагнозата **

над 3 г.
18%

2-3 г.
8%

до 1 г.
74%

* По анамнестични данни на пациентите

средно закъснение = 1.44 г. (0 ÷ 11.21 г.)

www.raredis.org

УчастияУчастия нана ИЦРБЛСИЦРБЛС вв работниработни срещисрещи

На 11.03.2005 г., В Пловдив се състоя първа работна
конференция на тема «Наследствен ангиоедем –
диагностика, терапия, разпространение». 

На 4.12.2005 година в гр. Пловдив се проведе
заседание на инициативната група за създаване на
Център за наследствен ангиоедем (HAE център) в
България. 

Наследствен ангиоедем www.raredis.org



Първа работна среща за наследствен
ангиоедем в България – 11 март 2005

ИЦРБЛСИЦРБЛС

ФондациятаФондацията заза предпазванепредпазване ии лечениелечение нана
тежкитежки ангиоедематозниангиоедематозни заболяваниязаболявания ((УнгарияУнгария))

МедицинскиМедицински УниверситетУниверситет -- ПловдивПловдив

РотариРотари клубклуб -- ПловдивПловдив

РЕЗУЛТАТИРЕЗУЛТАТИ

1. Създаване на НАЕ център в гр. Пловдив

2. Специализиран курс по обучение за 2-
ма специалисти в Унгария

3. Осигуряване на имунологични
диагностични тестове за НАЕ

4. Повишаване на знанията за НАЕ сред
медицинските специалисти и пациенти
в България

5. Осигуряване на генетични консултации

Наследствен ангиоедем

УчастияУчастия нана ИЦРБЛСИЦРБЛС вв работниработни срещисрещи

ECRD - Luxembourg www.raredis.org

На 21 и 22 юни 2005 г. в
Люксембург се проведе
Европейската Конференция
за Редки Болести (ECRD). 
Интернет сайтът на
конференцията дава
свободен достъп до видео
запис на всички
презентации. 
Резюметата и постерите от
конференцията са
публикувани онлайн и са
достъпни за сваляне.
ИЦРБЛС участва с постер.



УчастияУчастия нана ИЦРБЛСИЦРБЛС вв работниработни срещисрещи

На 15-16 октомври 2005 г. в спа-хотел Аугуста (гр. Хисаря) се проведе
Годишната среща на Националната Гоше Асоциация. 
На срещата присъстваха пациентите с тази болест, техните семейства
и лекари. 
Темите в дневния ред бяха проследяване на заболяването, 
адекватното лечение на пациентите и пълноценното им интегриране в
обществото. 
Една от главните цели на срещата бе подобряване диалога между
отговорните институции и пациентската организация за
сътрудничество и партньорство в разрешаването на проблемите на
пациентите с болестта на Гоше. 
ИЦРБЛС участва с презентация.

Болест на Гоше www.raredis.org

На 19-22 октомври в Букурещ (Румъния) се проведе сателитен
симпозиум, посветен на синдрома на Прадер-Уили, организиран от
Международната Организация на Синдрома на Прадер-Уили (IPWSO) 
заедно с Румънската Прадер-Уили Асоциация (RPWA). 
Целта на симпозиума бе да се повиши информираността сред
медицинската общественост относно проблемите на пациентите с това
рядко заболяване. 
Лектори бяха Дорика Дан (RPWA), Пам Ейсен (IPWSO, САЩ), Лаура
Босио и Джорджо Форнасиер (IPWSO, Италия). 
Очаква се ръководството на IPWSO да пристигне в България през
април-май за създаване на Българска пациентска асоциация за това
заболяване. 
ИЦРБЛС участва с презентация.

УчастияУчастия нана ИЦРБЛСИЦРБЛС вв работниработни срещисрещи

Синдром на Прадер Уили www.raredis.org



УчастияУчастия нана ИЦРБЛСИЦРБЛС вв работниработни срещисрещи

От 25-27 октомври 2005 година, в Лондон се проведе Шеста работна
среща посветена на Партньорството при развитие лечението на редки
болести под надслов „Хората с редки болести не са сами в света“. 

Организатор е Европейската Платформа на Асоциациите на Пациенти, 
Наука и Индустрия (EPPOSI). 

EPPOSI е европейска организация, основана през 1994 година. 
Главната цел е обмяна на информация и обсъждане на здравната
политика и жизнен стандарт на хората, страдащи от редки заболявания
в Европа. 

Мисията на EPPOSI е да изгради силен европейски алианс от
организации на пациенти, академична наука и индустрия работещи
заедно и единно за лечение и превенция на сериозните заболявания. 

ИЦРБЛС участва с експерт.

EPPOSI www.raredis.org

ВнесениВнесени писмаписма вв МинистерствоМинистерство нана
здравеопазванетоздравеопазването

Българската Асоциация за Промоция на Образование и Наука
(БАПОН) внесе в Министерството на здравеопазването
официално предложение за създаване на Национална
програма за редките болести и лекарства сираци в
България (вх.н. 15-00-151/11.11.2004). 

На 11 ноември 2005 г ИЦРБЛС в ролята си на асоцииран член
на EURORDIS, последва подетата общоевропейска инициатива
и внесе в Министерството на здравеопазването писмо
относно важността от приемане на Наредбата за лекарства
при деца на Европейския съюз.

Писма до МЗ www.raredis.org



Първа Източноевропейска Конференция за Редки
Болести и Лекарства Сираци – 27 май 2005

Кратка статистика:
• 132 регистрирани участника от 14 държави; 
• 13 лектора, 14 презентации
• 97 присъстващи от 11 държави; 
• Профил на участниците: академия (73%), правителство
(14%), пациентски организации (8%) и фарма индустрия (5%);

PR резултат за България
• Статии в пресата: 16 
• Новинарски емисии: 4 
• Излъчвания по телевизия и радио: 7 
• Продължителност на ТВ емисии: 19.32 мин
• Онлайн публикации: 14 
• Приблизителен брой информирано население: ~ 4 500 000 

ГлавенГлавен спонсорспонсор

СпонсориСпонсори::

http://conf2005.raredis.org

Първа Източноевропейска Конференция за Редки
Болести и Лекарства Сираци – 27 май 2005

http://conf2005.raredis.org



Първа Източноевропейска Конференция за Редки
Болести и Лекарства Сираци – 27 май 2005
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Първа Източноевропейска Конференция за Редки
Болести и Лекарства Сираци – 27 май 2005

http://conf2005.raredis.org



ЧленствоЧленство

EURORDIS www.raredis.org

От 13.02.2005 г., ИЦРБЛС е приет за асоцииран член на Европейската
Организация за Редки Болести (EURORDIS). 

EURORDIS е алианс от асоциации на пациенти работещи за
подобряване качеството на живот на хората, живеещи с редки болести
в Европа. Членуват повече от 200 асоциации от 16 различни държави, 
13 от които са членки на Европейската общност (ЕО).

KKонтактионтакти сс асоциацииасоциации нана пациентипациенти

Фондация за Превенция и Лечение на Ангиоедематозните
Заболявания (Унгария);
Румънска Прадер Уили Асоциация (Румъния);
„GEN“ Асоциация (Полша);
Полско Общество за MPS и свързаните болести;
Гръцки Алианс за Редки Болести (Гърция);
Асоциация на Корнелия де Ланге Синдром (България);
Асоциация „Булозна Епидермолиза“ (България);
Българска антиталасомична асоциация; фондация Слънце;
Национална Асоциация на болните от болест на Гоше

Контакти www.raredis.org



ПисмаПисма -- подкрепаподкрепа

Министерство на Здравеопазването

Централна и Източноевропейска Генетична
Мрежа

Инстиут за Фармакологични Изследвания
Марио Негри -Италия.

Българските дружества по неврология, 
ортопедия, генетика, кардиология, 
ендокринология и диализа.

Писма - подкрепа www.raredis.org

УчастиеУчастие вв RDTF RDTF нана DG SANCODG SANCO

Създадена на 20.01.2004 г. 
към DG SANCO на
Европейската комисия
в Люксембург

36 експерта

4 редовни сбирки

3 работни групи
Стандарти за редки
болести

Кодиране и класификация

Общественоздравни
индикатори

Месечен бюлетин

ИЦРБЛС участва с експерт.

RDTF www.raredis.org



ПланПлан заза 2006 2006 гг..

ДейностиДейности нана националнонационално нивониво

Лобиране за национална политика за редки болести
Добавяне на редките болести към Национална Здравна
Стратегия на Република България

Създаване на експертна комисия по редки болести към
Министерство на здравеопазването

Изготвяне и приемане на Национална програма за редките
болести и лекарства сираци в България

План за 2006 г. www.raredis.org

ДейностиДейности нана националнонационално нивониво

Подкрепа на пациенти с редки болести и техни
семейства

Откриване на на зелена телефонна линия (0800-)

Създаване на Център за психологическа, социална и
юридическа подкрепа на пациенти с редки болести и техните
семейства

Център за наследствен ангиоедем (HAE - NET) 

Стимулиране създаването на асоциации на пациенти с редки
болести

ПланПлан заза 2006 2006 гг..

www.raredis.orgПлан за 2006 г.



ДейностиДейности нана националнонационално нивониво

Повишаване информираността за редките болести
Подготвяне и разпространение на ръководство по редки
болести за лекари
Подготвяне и разпространение на брошура за редките
болести
Подготвяне на TV и радио клипове на тема "Редки
болести и лекарства сираци"
Провеждане на интерактивни работни срещи
Организиране на 2-ра Източноевропейска конференция за
редките болести – Септември 2006

ПланПлан заза 2006 2006 гг..

www.raredis.orgПлан за 2006 г.

ДейностиДейности нана международномеждународно нивониво

По-тясна колаборация с EURORDIS и ORPHANET
Участие в RDTF на DG SANCO
Контакти с европейски пациентски организации
Партньорство в международни проекти и мрежи
Участие в международни конференции и работни срещи с
презентации и експерти

ПланПлан заза 2006 2006 гг..

www.raredis.orgПлан за 2006 г.



Информационен Център
за Редки Болести и Лекарства Сираци

АдресАдрес::
Офис 4646, , ПалатаПалата 77
МеждународенМеждународен панаирпанаир
ПловдивПловдив

РаботноРаботно времевреме::
ПонеделникПонеделник -- ПетъкПетък

09:00 09:00 –– 1177::330 0 

Тел: 08970897--858870858870
Факс: 0022--91739119173911
E-mail: info@raredis.orginfo@raredis.org


