ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ
ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА
ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
На експертна оценка и помощ се подлагат всички лежащо болни деца
със захарен диабет, вродени хематологични заболявания и вродени лицеви
малформации - новооткрити или постъпващи заради декомпенсация на
заболяването, както и нехоспитализирани амбулаторно проследявани деца,
насочени от лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ или
Здравно-консултативен център.
В УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр.Пловдив са разкрити Експертни
комисии за медицинско наблюдение на деца с диабет, вродени хематологични
заболявания и вродени лицеви малформации.
Експертна комисия за наблюдение на деца с диабет
Комисията е създадена към Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Св.
Георги” ЕАД, Пловдив, бул.„В. Априлов” №15а
Заседанията на комисията се осъществяват в ендокринното звено на
Клиниката по педиатрия, където има разкрит "Диабетен център", в който се
осъществява и обучение на пациенти със захарен диабет и техните родители.
За контакти:
Доц. д-р Нарцис Калева-Ходжева - Ръководител звено
ендокринология“ към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД
тел. 032 602 404, 032 602 253; моб: +359 888 28 58 96;
e-mail: narito@abv.bg

„Детска

Експертна комисия за наблюдение на деца с вродени
хематологични заболявания
Комисията е създадена към Клиниката по педиатрия на УМБАЛ
„Св. Георги” ЕАД, Пловдив, бул.„В. Априлов” №15а
Заседанията на комисията се осъществяват в Амбулаторния кабинет на
Детско Онкохематологично звено, eт. 4 на Клиника по педиатрия.
Комисията
проследява
адаптирането
на
амбулаторно/домашно
провежданото лечение, както и подпомагане на пациента при организиране на
необходимите консултации и изследвания, вкл. при необходимост от връзка с
референтни центрове в чужбина.
Разглежда по предварително изработен график медицинските досиета на
деца, регистрирани към звеното, както на външни за звеното пациенти с
вродени хематологични заболявания.

За контакти:
Доц. д-р М. Спасова, дм - Ръководител
звено към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД
тел. 032 602 252
e-mail: ped_onco@mail.bg

Детско Онкохематологично

Експертна комисия за наблюдение на деца с вродени лицеви
малформации
Комисията е създадена към Отделението по пластично-възстановителна
и естетична хирургия за деца към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив,
бул.„Пещерско шосе” №66.
За контакти:
Проф. д-р Юрий Атанасов, дмн – началник Отделение пластичновъзстановителна и естетична хирургия за деца
тел. 032602935, 0898421418
e-mail: nelihashova@gmail.com.

