
Национална конференция по онкология: 
“Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система” 31 март – 01 април 
2022, Хотел Новотел София 

 

Програма 
31-ти Март 2022 

12:00 – 14:00 ч. 
Регистрация и кафе пауза 
Място: Конферентно лоби 

 Моля да предоставите талон за кафе паузата, който ще получите по време на 
регистрация 

 
14:00 – 14:30 ч. 
Откриване и приветствени думи 
Място: зала Европа 

 
14:30 – 14:45 ч. 
Европейски противораков план - направеното до момента 
проф. д-р Асен Дудов, дм, Председател на БОНД 

 

14:45 – 15:00 ч. 
БОНД и ЕПП- национални активности 
д-р Светослав Ценов, дм, Национален Координатор на БОНД 

 
15:00 – 15:50 ч. 
Настоящи терапевтични възможности за лечение на метастатичен 
хормоно-чувствителен рак на простатата и мястото на Apalutamide 

 
15:00 – 15:25 ч. 
Настоящи възможности за лечение на метастатичен, чувствителен на 
кастрация рак на простатата 
доц. д-р Желязко Арабаджиев 

 

15:25 – 15:50 ч. 
Резултати от проучване TITAN: Двойно-сляпо, рандомизирано фаза 3 
проучване на Апалутамид в сравнение с плацебо при пациенти с 
метастатичен, чувствителен на кастрация рак на простатата, подложени на андроген 
депривационна терапия 
д-р Антоанета Томова 

 

15:50 – 16:20 ч. 
RESELIGO-10.8 mg при лечение на простатен карцином 
д-р Радослав Мангалджиев 

 
16:20 – 17:10 ч. 
Иновативно лечение на бъбречно-клетъчния  карцином 
Модератор - проф. д-р Асен Дудов 

 

16:20 – 16:40 ч. 
Първа линия лечение при авансирал рак на бъбрека 
проф. д-р Галина Куртева 



Национална конференция по онкология: 
“Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система” 31 март – 01 април 
2022, Хотел Новотел София 

 

Програма 
31-ти Март 2022 

16:40 – 17:00 ч. 
Втора линия лечение при авансирал рак на бъбрека 
д-р Елица Върбанова 

 

17:00 – 17:10 ч. 
Дискусия 

 
17:10 – 18:40 ч. 
Съвременна ендокринна терапия в 
различните етапи на еволюция на рака на простатата 
Модератор: проф. д-р Асен Дудов 

 
17:10 – 17:25 ч. 
Съвременна диагностика и проследяване при рак на простата 
проф. Ирена Костадинова 

 

17:25 – 17:40 ч. 
Хормоночувствителен рак на простата: 
съвременни терапевтични възможности 
д-р Мила Петрова 

 
17:40 – 17:55 ч. 
Ензалутамид при метастатичен хормоночувствителен рак на простата 
д-р Радослав Мангалджиев 

 

17:55 – 18:10 ч. 
Лечебни възможности при кастрационнорезистентен рак на 
простата - Общ преглед 

 д-р Добринка Стоилова 
 

18:10 – 18:25 ч. 
Ензалутамид при кастрационнорезистентен рак на простата 
д-р Антоанета Томова 

 

18:25 – 18:40 ч. 
Дискусия 

 
18:40 -19:00 ч. 
Закриване 

 
19:30 ч. 
Вечеря 
Място: Ресторант на Новотел София 

 Моля да предоставите талон за вечерята, който ще получите по време на 
регистрация 



Национална конференция по онкология: 
“Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система” 31 март – 01 април 
2022, Хотел Новотел София 

 

Програма 
1  Април  2022 

08:30 – 09:00ч. 
Кафе пауза 
Място: Конферентно лоби 

 Моля да предоставите талон за обяда, който ще получите по време на 
регистрация 

09:00 – 09:20 ч. 
Хистопатологични и биологични характеристики на 
уротелните карциноми- TPS/ CPS score 
проф. д-р Светлана Христова 

 

09:20 – 09:50 ч. 
Роботизирана хирургия при рак на простатата и бъбрека 
проф. д-р Маринчо Георгиев, дм 

 
09:50 – 10:40 ч. 
„Овариален рак- от туморната биология към прецизираната медицина“ 

Модератор: проф. д-р Асен Дудов 
 

09:50 – 10:00 ч. 
Kомбинирана таргетна терапия при овариален карцином с дефицит на хомоложна 
рекомбинация 
д-р Светлана Ганчева 

 
10:00 – 10:15 ч. 
Монотерапия с PARPi при овариален карцином с BRCAm+ 
доц. д-р Желязко Арабаджиев 

 

10:15 – 10:30 ч. 
Поддържащо лечение при овариален карцином: изборът ни в реалната практика? 
проф. д-р Жасмина Михайлова – Миланова 

 
10:30 – 10:40 ч. 
Дискусия 

 
10:40 – 11:00 ч. 
Достъп до иновативни терапии и регулация в България 
г-н Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM 

 

11:00 – 11:20 ч. Предизвикателства пред болничната помощ в предстоящото внедряване 
на  Европейския  противораков план 

 зам. министър д-р Петър Грибнев 



Национална конференция по онкология: 
“Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система” 31 март – 01 април 
2022, Хотел Новотел София 

 

Програма 
1  Април  2022 

 

 11:20 – 11:50 ч. 
Foundation One - Възможностите на изчерпателното геномно профилиране при 
пациенти със солидни тумори  
д-р Антоанета Томова 

 11:50 – 12:50 ч. 
Иновативна биологична терапия при рак на уротела и млечната жлеза 
Модератор: проф. д-р Асен Дудов 

 

11:50 – 12:10 ч. 
PHESGO - ползи за пациента и здравната система отвъд ефикасността 
д-р Светлана Ганчева 

 

12:10 – 12:25 ч. 
Уротелен рак - имунотерапия, която пречупи хода 
на болестта кратък преглед, 
д-р Добринка Стоилова 

 

12:25 – 12:40 ч. 
Мястото на Тецентрик при лечение на пациенти с уротелен карцином 
д-р Мила Петрова 

 

12:40 – 12:50 ч. 
Дискусия 

 
12:50 – 14:00 ч. 
Обяд 
Място: Конферентно лоби 

 Моля да предоставите талон за обяда, който ще получите по време на 
регистрация 

 
  14:00 – 14:50 ч. 
„Nubeqa®- новият AR инхибитор, който удължава, както MFS, така и OS без 
да нарушава качеството на живот“ 
Модератор: проф. д-р Асен Дудов 

 

14:00 – 14:15 ч. 
Представяне на клинично изпитване ARAMIS 
д-р Антоанета Томова 

  

 14:15 – 14:30 ч. 
Ефикасност и безопасност на Nubeqa- преглед на клиничните изпитвания  
проф. д-р Галина Куртева  



Национална конференция по онкология: 
“Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система” 31 март – 01 април 
2022, Хотел Новотел София 

 

Програма 
1  Април   2022 
 
14:30 – 14:40 ч. 
Пациентски профил- интерактивна презентация  
доц. д-р Желязко Арабаджиев 

   

 14:40 – 14:50 ч. 
 Дискусия 

 14:50 – 15:40 ч. 
Модератор: д-р Антоанета Томова 

 
14:50 – 15:05- ч. 
Характеристика на продукта, нежелани реакции и тяхното мониториране при 
Елигард 
д-р Елица Върбанова 

 

15:05 – 15:20 ч. 
Елигард при локорегионално лечение (при 
R1 операции и брахитерапия) 
д-р Антоанета Томова 

 

15:20 – 15:35 ч. 
Лечение с Елигард при метастатично заболяване 
д-р Александър Герасимов 

 

15:35 – 15:40 ч. 
Дискусия 

 
15:40 – 16:10 ч. 
Шаманизъм, конспиративни теории и гледната точка към 
тях и класическото лечение 
г-н Бойко Василев, журналист 

 

16:10 – 16:40 ч. 
„Дисциплиниращи“ мерки- акцизи и такси върху „удоволствията“ от бита- 
възможности за допълнително финансиране и превенция 
г-н Аркади Шарков, дм 

 

16:40 – 17:00 ч. 
„Забравената ракова пандемия: настоящето и бъдещето на пациентите с диагноза: рак“ 
Евгения Александрова 

 



Национална конференция по онкология: 
“Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система” 31 март – 01 април 
2022, Хотел Новотел София 

 

Програма 
1  Април  2022 

 
17:00 – 18:30 ч. 
"Имуноонкологична терапия при лечение на рака на пикочния мехур и ендометриума" 
MSD симпозиум – панелна дискусия 
Модератор: Проф. Д-р Асен Дудов, д.м.  
Панелисти: 
Д-р Антоанета Томова 
Проф. д-р Галина Куртева 
Д-р Светлана Ганчева 
Доц. Д-р Желязко Арабаджиев 
Проф. д-р Жасмина Михайлова  

 
  17:00 – 17:20 ч. 
Първа линия имуноонкологично лечение при уротелен рак 

17:20 – 17:40 ч. 
Втора линия имуноонкологично лечение при уротелен рак 
проф. д-р Галина Куртева 

 

17:40 – 17:55 ч. ч. 
Европейски и американски правила за имуноонкологично лечение при 
уротелен рак 
д-р Светлана Ганчева 

 

17:55 – 18:15 ч. 
Имуноонкологично лечение при ендометриален рак и 
новини от световните форуми 
доц. д-р Желязко Арабаджиев 

 

18:15 – 18:30 ч. 
Клинични случаи от работата в страната 
проф. д-р Жасмина Михайлова  

 
18:30 – 19:00 ч. 
Закриване 

 
19:00 ч. 
Вечеря 
Място: Ресторант на Новотел София 

 Моля да предоставите талон за вечерята, който ще получите по време на 
регистрация 

 


