
 

 
Дневен център за работа с деца с аутизъм и специални образователни 

потребности “Тацитус” 
организира първата в България DAN конференция по проблемите на аутизма 

 
Дата: 24.01.2010г. (неделя) 
Час: 9.00 – 19.00 
Място: Гранд Хотел София, ет.2 зала “София” 
Лектори: Dr.Anju Usman и Dr.Arthur Krigsman 
Dr.Anju Usman е един от първите DAN лекари в света. Специализирала e в 
лечението на биохимичния дисбаланс при деца от аутистичния спектър.  
Dr.Arthur Krigsman е единственият в света гастроентеролог, работещ само с деца 
от аутистичния спектър. Той е един от хората, открили връзката между 
гастроинтестиналната патология и специфичните поведенчески прояви при децата 
с аутизъм. Те са помогнали на много деца с аутизъм в света, част от които са 
достигнали ниво на функциониране в норма. Едно от децата, с които работят е и 
сина на Мина Ламбовски – Борис. Тези лекари, при които за консултация и прегледи 
се чака понякога с години ще Ви информират по някои от най-актуалните въпроси 
и дискутирани теми в областта на аутизма.  
Теми: 
Dr.Usman – биомедицински аспекти на аутизма 
Dr.Krigsman – “Случаите на ентероколит при децата с аутизъм”, 
“Многообразието на гастроинтестиналната патология при деца от аутистичния 
спектър” 
Такса: За всички желаещи да присъстват таксата е 30 лева. Сумата може да се 
внесе по банковата сметка на центъра или да се плати на  място: кв. Бояна, 
ул.”Поп Евстати Витошки” 13 (от 9.00 до 17.00). Няма да има плащане на такси 
на място преди събитието. За допълнителна информация и записване можете да се 
обадите на телефони: 0888798804; 0885248328 или 483 46 33; 0885146030 от 9.00 до 
17.00 часа. Регистрацията приключва на 23.01.2010г.  
 
Желателно е всички присъстващи да са заели местата си в залата до 9.00 часа , а всеки дошъл 
по-късно ще бъде допуснат в първата кафе пауза. 
                                                                                                                                Очакваме Ви! 
Банкова сметка на център “Тацитус”:  
клон: БДСК 
BIC код: STSABGSF                  Събитието се осъществява с любезното съдействие 
IBAN: BG10STSA930000                                   на Нова телевизия и БГ-Мамма 
Сметка N 17122447 
Име: Тацитус  

Адрес: кв. Бояна, ул.”Поп Евстати Витошки” 13 тел. 4834633; 0885 146030 


