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ПРОГРАМА 
 

20.04.2017 (четвъртък) 

08.30-15.30 Медицинските сестри в онкологията – обучителен форум за 
медицински сестри в онкологията, организиран от Българско Онкологично 
Научно Дружество, Асоциация на пациентите с онкологични зоболявания 
и приятели и Българска Асоциация на професионалистите по здравни 
грижи. 

Лектори – д-р Маргарита Тарейн, д-р Константин Харадинов, д-р 
Цветелина Игнатова, д-р Светлана Ганчева, д-р Елица Върбанова, г-жа 
Евгения Александрова, г-н Александър Миланов, ст. м.с. Изабела 
Виденова, г-жа Милка Василева 

15.30-16.30 Кафе пауза  

16.30-17.30 Официално откриване  и привествия 

17.30-18.00 Съвременни препоръки в прицелното лечение на болни с 
колоректален карцином с див тип RAS – проф. д-р Галина Куртева 

18.00-18.30 Биологична терапия на костно-метастатичната болест –  

д-р Александър Герасимов 

18.30-19.00 Профилактиране на цитопеничните инциденти и фебрилната 
неутропения след ХТ – доц. д-р Димитър Калев 

19.00-20.00 Вечеря 

 



21.04.2017 (петък) 

9.00-9.30 Ramicirumab в лечението на колоректалния рак –  

проф. д-р Галина Куртева  

9.30-10.00 Модулация на ангиогенезата с ramicirumab –  

д-р Катерина Генова 

10.00-10.45 Повлияване на ангиогенезата при солидни тумори с 
ramicirumab – доц. д-р Жасмина Михайлова  

10.45-11.00 Биосимиларни продукти: въпроси и отговори –  

д-р Борислав Борисов 

11.00-11.20 Прицелно лечение на авансиралия диференциран тиреоиден 
карцином – д-р Светлана Ганчева 

11.20-11.35 Предефиниране на стандартите в лечението на АЛК+/РОС1 
авансирал НДКБК – доц.  д-р Жасмина Михайлова  
 
11.35-12.00 PD-L1 - сигналният път: Нова посока в имунотерапията –  
д-р Желязко Арабаджиев 
 
12.00-13.30 Обяд 

13.30-13.45 Perjeta и Herceptin – нов стандарт при неоадювантно лечение на 
HER2+ рак на гърдата – д-р Светлана Ганчева  

13.45-14.00 Подобряване на преживяемостта без прогресия при пациенти с 
EGFR Mut+ НДРБД – д-р Владимир Канарев 

14.00-14.15 Карцином на маточната шийка-подобрен туморен контрол чрез 
инхибиране на ангиогенезата за по-добра преживяемост –  

д-р Антоанета Томова  

14.15-14.30 Лечение на неоперабилен или метастазирал BRAFV600 
метастатичен меланом – д-р Константин Харадинов 

14.30-15.00 Сигнални пътища в лечението на рака – д-р Диана Луфтнер 

15.00-15.20 mTOR-инхибиция в лечението на рака на млечната жлеза –  

д-р Антоанета Томова  

 



15.20-15.40 Прицелно лечение на светлоклетъчния рак на бъбрека –  

проф. д-р Галина Куртева 

15.40-16.00 Имунологична терапия в лечението на малигнения меланом – 
д-р Константин Харадинов  

16.00-16.40 Palbociclib- да променим терапевтичното си поведение при 
метастатичния хормон позитивен HER2 негативен рак на млечната жлеза - 
д-р Светлана Ганчева  
 
16.40-17.00 Съчетано прицелно и лъчелечение на тумори на главата и 
шията – д-р Иван Георгиев  

17.00-17.25 Лечение на напреднал НДРБД с установена EGFR активираща 
мутация – д-р Светлана Ганчева  

17.25-18.00 Транспорт по Парадайз Мол – София Ивент Център 

18.00-18.30 Диагностика на BRAC1/2 при пациентки с напреднал 
овариален карцином – член. кор. проф. д-р Драга Тончева  

18.30-19.00 Хистопатологична оценка на рака на яйчниците –  

проф. д-р Савелина Поповска  

19.00-19.30 Прицелна терапия при платина-сензитивни пациентки с 
претретиран рак на яйчника – проф. Николета Коломбо, Италия  

19.30-20.30 Вечеря  

 

22.04.2017 (събота) 

9.00-9.30 Прицелно лечение на рака на дебелото и право черво –  

проф. д-р Галина Куртева  

9.30-10.20 Образна диагностика на простатния карцином –  

доц. д-р Весела Стойнова  

10.20-10.40 Роля на имуноонкологията при НДРБД –  

д-р Максимилиян Хошмер, Германия  

10.40.11.10 The value of reflex testing in Lung Cancer –  

д-р Дагмар Кренбек, Германия  



11.10-11.40 PD-L1  тестуване в България – проф. д-р Савелина Поповска  

11.40-12.00 Нови перспективи в лечението на НДРБД в България –  

д-р Владимир Канарев  

12.00-13.30 – Обяд 

13.30-14.00  Методи за оценка тежестта на нежеланите лекарствени 
реакции в хода на терапия с ТКИ при пациенти с НДРБД. Подходи за 
справяне с техните проявления – проф. д-р Асен Дудов  

14.00-14.25 Влияние на предшестваща АДТ върху ефекта на abirateron – 
анализ на рандомизирани фаза III изпитвания – д-р Светлана Ганчева 

14.25-14.50 Втора линия на лечение при гастроинтестинални стромални 
тумори – д-р Желязко Арабаджиев  

14.50-15.20 CDK4/6 инхибитори- съвременни пътища на повлияване на 
метастатичния хормон позитивен HER2 негативен рак на млечната жлеза – 
проф. д-р Галина Куртева   

15.20-15.40 Психоонкология в България – д-р Маргарита Тарейн 

15.40-16.10 Молекулярна патолотия при солидни тумори – Стоян Бичев 

16.10-16.30 Съвременно хистопатологично стадиране при рака на 
простатата – д-р Димитър Митков 

16.30-17.15 Кафе пауза и транспорт до Киноцентър Бояна 

17.30-18.00 Съвременни аспекти в лечението на кастрационно-
резистентният рак на простатата – проф. д-р Асен Дудов  

18.00-18.30 Еволюция на заболяването и прогресия към хормонална 
резистентност на рака на простатата –д-р Радослав Мангалджиев  

18.30-19.00 Значение на мониториране на нивото на тестостерона при 
пациенти, на лечение за КРПК – д-р Желязко Арабаджиев  

19.00-19.15 Закриване на конференцията 

19.15-20.30 Вечеря 

 


