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 פליסיאנו ראמוס

 ABMG-USA)רופא ילדים וגנטיקאי קליני 

Certified ) העובד בבית החולים

, בסרגוסה" Lozano Blesa"האוניברסיטאי 

שם מכהן כראש היחידה לגנטיקה , ספרד

 .קלינית לרפואת ילדים

פליסיאנו הוא פרופסור מן המניין לרפואת 

ר המחלקה לרפואת ילדים בבית "ילדים ויו

 .אה באוניברסיטת סרגוסההספר לרפו

הוא מתאם במרכז הארצי עבור , כמו כן

 .ספרד -  CdLSהלוקים ב 

פליסיאנו הוא חבר בוועדה המייעצת 

המדעית של האיגוד הספרדי למשפחות עם 

CdLS  ובמועצה המייעצת המדעית של

 (.4002מאז ) CdLSהפדרציה הבינלאומית 

 אנגלו סליקורני

היחידה לילדים  מנהל. רופא ילדים וגנטיקאי

, אנה קומוהלרי ASST -בית החוליםב

 .איטליה

מעקב באבחון ולו 'אנגעוסק  0990 משנת

כמו , רפואי אחר חולים עם תסמונות גנטיות 

 . תסמונת קורנליה דה לנגה

קרן מחקר למחלות )  עובד בטלטוןלו 'אנג

כתב מאמרים רבים , (גנטיות נדירות

נות ותסמו  CdLS ופרסומים אחרים בנושא

רופא ילדים המתמחה  גנטיות אחרות והינו

ריפלוקס במערכת העיכול בתחלואות 

 .  CdLS בלוקים בתסמונת

מנהל רפואי של קבוצת לו הינו 'אנג, בנוסף 

נשיא העבר , האיטלקית  CdLS-התמיכה

והחבר הנוכחי במועצה המייעצת המדעית 

 . CdLS  של הפדרציה העולמית של


