
Национален
Конгрес 

по
 Онкология

29 септември - 02 октомври 2022
София ивент център

 

 
Програма

 
29 Септември 2022

 
11:00 ч.

Регистрация
14:00 – 14:30 ч.

 Откриване и приветствие
14:30 – 15:00 ч.

 Една година усилия- Национален противораков план
15:00 – 17:00 ч.

 Първа пленарна сесия- Съвременна диагностика (хистопатологична,
молекулярна, хибридна) и лечение (класическо и иновативно) на рака

на белия дроб- водещи експерти в страната 
17:00 – 19:00 ч.

Втора пленарна сесия- Тумори на главата и шията- малигнен меланом,
саркоми- Съвременна диагностика и лечение - водещи експерти в

страната
19:00 – 20:00 ч.

Вечеря
 

30 Септември 2022
 

09:00 – 11:00 ч.
Трета пленарна сесия – диагностика и лечение на туморите на

храносмилателния тракт- водещи национални експерти
11:00 – 13:00 ч.

 Четвърта пленарна сесия – карциноми на уротела и бъбречния
паренхим - водещи национални експерти

13:00 – 14:00 ч.
Обяд

14:00 – 16:00 ч.
Пета пленарна сесия – ранен рак на млечната жлеза- диагностика и

лечение- водещи национални експерти 
16:00 – 19:00 ч.

 Шеста пленарна сесия – диагностика и лечение на локално
авансиралия и метастатичен рак на млечната жлеза- водещи

национални експерти 
19:00 – 20:00 ч.

вечеря
 
 
 



Национален
Конгрес 

по
 Онкология

29 септември - 02 октомври 2022
София ивент център

 

 
Програма

 
01 октомври 2022

 
09:00 – 12:30 ч. 

Седма пленарна сесия – диагностика и лечение на рака на простатата
12:30- 13:30 ч.

Обяд
13:30 – 16:30 ч.

Осма пленарна сесия – биомаркери, изчерпателно геномно
секвениране. Нови индикации при прицелна и имуноонколоична

терпапия
16:30 – 19:00 ч.

Девета пленарна сесия – диагностика и лечение на редки локализации
и предизвикателствата свързани с тях

19:00 – 20:00 ч.
 вечеря

 
 

2 октомври 2022
 

09:00 – 11:00 ч.
 Десета пленарна сесия – диагностика и лечение на рака на женската

полова система
11:00 – 12:00 ч.

 Реимбурсирани терапевтични възможности в България-
предизвикателства и мониториране 

на описаните в КХП нежеланите лекарствени реакции -
 интерактивни презентации и дискусии на участниците

12:00 – 12:15 ч.
 Закриване

 
 
 
 
 
 
 


