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"Епилепсията  е състояние, което води след себе си сериозни социални, икономически, физически 
и психологически последствия не само за лицето, което получава диагноза, а и за членовете на 
семейството му.” 
 
Уважаема госпожи и господа,  
 
Асоциация на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) има удоволствието да Ви покани на 
Национална конференция на тема „Живот с епилепсия в България“, която ще се проведе на 
17.12.2022 г. в Launchee -  партер – ЦУМ.  
 
Събитието ще се излъчва и на  живо в мрежата. 
 
Който желае да присъства да се обади на телефон 0893 52 73 53, 0876 95 22 70 (офис). 
 
На конференцията ще присъстват представители на институции, лекари, психолози, педагози, 
логопеди, хора с епилепсия и родители!  
 

ПРОГРАМА: 
17 декември 2022 г., събота 
 

9:30–10:00 Регистрация и кафе-пауза 
10:00–10:20 Откриване – г-жа Веска Събева, Председател на АРДЕ – кратко представяне 

дейността на организацията 
Официални гости: Комисия по здравеопазване, Комисия по труда, социалната и 
демографската политика, Комисия по образование 
Доц. Д-р Околийски - СЗО 

Първи панел: 
Връзката лекар – пациент. Споделен опит 

10:20–10:35 „ Лечението на епилепсия  по света и в България“ – доц. д-р Петя Димова, 
МБАЛ“ Св. Иван Рилски“, Председател на Дружеството против епилепсия 

10:35–10:50 "Епилептични енцефалопатии в детска възраст" – проф. д-р Иван Литвиненко, 
СБАЛ по Детски Болести „Проф. д-р Иван Митев“ 

Алтернативни и най-съвременни методи на лечение: 

10:50–11:05                 Хирургично лечение, VNS – доц. д-р Красимир Минкин, МБАЛ “Св. Иван Рилски“ 
11:05–11:20 Епилепсия и ваксини–  доц. д-р Росен Калпачки, д.м, УМБАЛ “Св. Анна“ 
11:20–11:35 CBD и нови медикаменти в лечението на епилепсия – д-р Филип Алексиев,  

УМБАЛ “Св. Анна“ 
11.35–11.50 Туберозна склероза – лечение – проф.д-р Божинова, МБАЛ „Св. Наум“ 
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11:50–12:05
  

Разказ от първо лице – Антоанета Витева, родител на лице с епилепсия 

 
  

Втори панел: 
Предизвикателства и отговорности. Говорят институциите 

12:05–12:20   
 

Лекарствена политика и проблеми в лечението на епилепсията – доц. д-р 
Екатерина Витева, МБАЛ „Св. Георги“, Пловдив 

12:20– 12:35  Министерство на здравеопазването – очакваме потвърждение 
12:35–12:50 Национална здравноосигурителна каса – очакваме потвърждение 

 
12:50–13:05 Дискусия 
13:05–13:50  Обяд 

Трети панел: 
Очи в очи: услуги и подкрепа на хората с епилепсия и семействата им в България 

(в контекста на хората с увреждане) 
13:50–14:05 Услуги в общността за хората с епилепсия и техните семейства – Мария 

Гергова, социален работник, директор на Център за дневна грижа “Безброй 
чудеса“ към АРДЕ  
 

14:05–14:20            Стандарти за социални услуги – Агенция за качество на социалните услуги       
 

 
14:20–14:35 

Възможности за социално подпомагане и закрила – Агенция за социално 
подпомагане 

 
14:35- 14:50            

Активни социални политики в областта на хората с увреждания, в частност 
хората с епилепсия – Министерство на труда и социалната политика  

 
14:50- 15:05                  

Дискусия 

Четвърти панел: 
Образование и бъдеще 

15:05-15:20             Образованието и децата и младежите с епилепсия – Ася Гергинова, педагог 
и родител на дете с епилепсия 

15:20-15:35             Министерство на образованието 
15:50-16:05             Дискусия 
16:05                         Закриване 

 
Вашето участие би било от изключителна важност за нас и за ефективното дискутиране на теми 
от голямо обществено значение. Надяваме се да потвърдите Вашето присъствие и участие в 
събитието!  Очакваме Вашето потвърждение и оставаме на разположение за предоставяне на 
повече подробности при нужда. 
 
С уважение,  

Веска Събева 
Председател на Асоциация на 
родители на деца с епилепсия 

                                                                                                                  Т: +359879 297 105, +359876 951 554 
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