ПРОГРАМА
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА
ОНКОЛОГИЯ
7-10 април 2016
хотел Новотел, София,
бул. Цариградско шосе №115N
7 април (четвъртък) 2016
16.30-17.00 Откриване на конференцията
17.00-17.30 Първо заседание на Управителния Съвет на Българско
Онкологично Научно Дружество
17.30-18.30 Заседание на Лекарствената комисия към Българско
Онкологично Научно Дружество за актуализация на Националните
стандарти за системно лекарствено лечение на солидни тумори при
възрасти
18.30-19.00 Второ заседание на Управителния Съвет на Българско
Онкологично Научно Дружество

8 април (петък) 2016
08.30-09.00 Психосоциална подкрепа на онкологични пациенти и техните
близки – Евгения Адърска, АПОЗ и приятели
09.00-09.20 Принципи на изграждане на групи за психологическа и
социална взаимопомощ и колективна терапия – първи резултати от
страната – Александър Симеонов, експерт социално подпомагане
09.20-09.40 Немедицинска грижа при онкологични пациенти –
организация на психологическите консултации –
Маргарита Тарейн, клиничен психолог
09.40-10.00 Медии, медийна политика и “другата гледна точка” –
Маргарита Михнева, журналист
10.00-10.30 EGFR-мутационен статус и специфика на определянето при
пациенти с НДРБД – Стоян Бичев, Национална генетична лаборатория
10.30-11.00 Прицелна терапия при пациенти с положителен EGFRмутационен статус на НДРБД –

доц. д-р Димитър Калев, УМБАЛ Света Марина-Варна
11.00-11.30 Имунохистохимични особеностти при определяне на
хистологичния тип на НДРБД –
проф. д-р Светлана Христова, Медицински университет-София
11.30-12.00 Лечение на локално напреднал и/или метастазирал НДРБД с
активиращи EGFR мутации – Dr. Jair Bar, Head of Thoracic Oncology Unit,
Institute of Oncology, Chaim Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel
12.00-13.00 Обяд (на бюфет пред залата)
13.00–13.20 Хирургическо лечение на бъбречно-клетъчен карцином. Кога и
как? – доц. д-р Валери Марияновски, УМБАЛСМ Пирогов-София
13.20-13.40 Патоморфологична класификация на бъбречно-клетъчен
карцином. Хистологични подтипове. Стадиране –
проф. д-р Светлана Христова, Медицински университет София
13.40-13.55 Десет годишен опит при лечение със sunitinib –
д-р Светлана Ганчева, Сити Клиник
13.55.14.10 Как да изберем най-доброто лечение след прогресия на първа
линия при бъбречно-клетъчен карцином? –
проф. д-р Галина Куртева, СБАЛО
14.10-14.35 Молекулярно-патологично профилиране на НДРБД. ALK
транслокация –
проф. д-р Савелина Поповска, УМБАЛ Георги Странски-Плевен
14.35-15.00 Лечение на пациенти с ALK(+) НДРБД. Crizotinib – първи избор
за първа линия – д-р Антоанета Томова, КОЦ-Пловдив
15.00-16.00 PARP инхибитори при овариален карцином – промянна
терапевтичната парадигма? – д-р Антоанета Томова, КОЦ-Пловдив
16.00-17.00 Придобита резистентност към тирозинкиназни инхибитори
при НДРБД – има ли алтернатива класическата химиотерапия? –
д-р Данаил Дамянов, СБАЛО
17.00-17.40 Пътят от откриване на рецептора до лечението на HER2позитивен метастатичен рак на млечната жлеза –
д-р Ирина Трифонова, СБАЛО
17.40-18.30 Ado-trastuzumab emtansine – първият ADC за лечение на HER2позитивния метастатичен рак на млечната жлеза: интелигентна мощ –
д-р Светлана Ганчева, Сити Клиник
18.30-19.30 Ado-trastuzumab emtansine при лечението на HER2-позитивния
метастатичен рак на млечната жлеза: усъвършенствана терапия,
подобрени резултати – д-р Антоанета Томова, КОЦ-Пловдив
19.30 Вечеря

9 април (събота) 2016
08.30-9.00 Хистологична хетерогенност на рака на простатната жлеза.
Клинико-морфологични прогностични и предиктивни характеристики –
проф. д-р Светлана Христова, Медицински университет-София
09.00-9.30 MASCC/2016 гайдлайни за антиеметична терапия –
д-р Николай Йорданов, дм, КОЦ-Враца
09.30-10.00 Кастрационно-резистентен рак на простатата –
доц. д-р Валери Марияновски, УМБАЛСМ Пирогов
10.00-10.20 Общи принципи на имуно-онкологията – проф. д-р Ели
Наумова, Медицински университет-София
10.20-10.40 Имунологична терапия при плоскоклетъчен рак на белия
дроб – д-р Желязко Арабаджиев, Сити Клиник
10.40.11.00 Имунологична терапия при неплоскоклетъчен рак НДРБД –
проф. д-р Галина Куртева, СБАЛО-София
11.00-11.20 Имунологична терапия при бъбречно-клетъчен карцином –
д-р Светлана Ганчева, Сити Клиник
11.20-11.40 Имунологична терапия при малигнен меланом –
доц. д-р Жасмина Михайлова, ВМА-София
11.40-12.00 Качество на живот при онкологични пациенти –
д-р Николай Йорданов, КОЦ-Враца
12.00-13.00 Обяд (на бюфет пред залата)
13.00-13.40 Въведение в PD-1 инхибицията – доц. д-р Димитър Калев,
УМБАЛ Света Марина-Варна
13.40-14.20 Ролята на pemrolizumab при лечението на авансирал кожен
меланом – доц. д-р Жасмина Михайлова, ВМА-София
14.20-15.00 Съвременни тенденции в имуно-онкологията: фокус върху PD1 инхибицията – д-р Желязко Арабаджиев, Сити Клиник
15.00-15.20 Патоморфологични и молекулярно-генетични диагностични
подходи за ранна идентификация на пациентите за персонализирана
таргетна терапия – проф. д-р Светлана Христова, Медицински университетСофия; доц. д-р А. Савов, Национална генетична лаборатория
15.20-15.40 Метастатичен колоректален рак – терапевтични цели и
подходи при ранната стратификация и започване на медикаментозно
лечение – проф. д-р Галина Куртева, СБАЛО-София
15.40-16.00 Съвременно хирургично лечение на чернодробни метастази от
колоректален рак – проф. д-р Никола Владов, ВМА-София
16.00-16.20 Клиничен случай в лечението на колоректален рак –
д-р Светлана Ганчева, Сити Клиник
16.20-16.40 Проблемът костни метастази от карцином на млечната жлеза –
д-р Антоанета Томова, КОЦ-Пловдив
16.40-17.00 Предизвикателства пред мултидисциплинарния подход при
пациенти с метастатичен карцином на простатата - гледната точка на
уролога – доц. д-р Валери Марияновски, УМБАЛСМ Пирогов, гледната точка
на онколога – д-р Желязка Арабаджиев, Сити Клиник
17.00-19.00 Оптимална последователност и комбинация от таргетни
терапии

19.30 Вечеря

10 април (неделя) 2016
8.30-9.00 Представяне на актуализирания медицински стандарт за
системна лекарствена терапия на солидни тумори при възрастни –
проф. д-р Асен Дудов, Сити Клиник
09.00-09.30 Болката от фармакологична гледна точка –
член кор. проф. д-р Мила Власковска, Медицински университет-София
09.30-10.00 Практически аспекти на онкологичната болка –
д-р Николай Йорданов, дм, КОЦ-Враца
10.00-10.30 Burnout syndrome – д-р Наталия Чилингирова , СБАЛО-София
10.30-11.00 LA G-CSF – lipegfilgrastim – д-р Красимир Койнов, МБАЛ Сердика
11.00-11.20 Regorafenib – стандарт за 3-та линия на лечение на
метастатичен колоректален карцином – д-р Светлана Ганчева, Сити
Клиник
11.20-11.40 Sorafenib – Десет години на европейския пазар за лечение на
метастатични солидни тумори – д-р Желязко Арабаджиев, Сити Клиник
11.40.12.00 Закриване на конференцията

