Академия Меланом е научно пространство за
иновациите в онкодерматологията, което
обединява всички специалисти, посветени на
лечението на пациенти с меланом и други кожни
злокачествени заболявания. Създадена е от
БАДО с мисията да бъде мост към бъдещето в
медицината, към нововъзникващите терапии
и стандарти в онкодерматологията, и към
генерирането на революционно ново знание
в областта, благодарение на синергията на
интердисциплинарния опит.

Уважаеми колеги и приятели,
За нас е удоволствие и чест от името на Организационния комитет да Ви поканим на първата
Академия Меланом, организирана от Българската асоциация по Дермато-онкология, която ще
се проведе в гр. София, в Бизнес център Capital Fort в периода 8 - 9 ноември 2019 г.
Академията е еднодневна образователна конференция, която революционизира представянето
на нововъзникващите терапии и развиващите се стандарти за грижа при лечението на пациенти
с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Тя е насочена към медицински онколози,
сътрудници, хирурзи онколози, радиотерапевти, образни диагностици, онкодерматолози,
патохистолози, нуклеарни медици, дерматолози, дерматопатолози, лекарски асистенти,
фармацевти, изследователи, медицински сестри и всички други, които диагностицират и
лекуват пациенти с малигнен меланом и други кожни злокачествени заболявания.
Сесиите ще включват презентации за напредъка в имунотерапията и прицелните терапии и
комбинациите между тях, мястото на хирургичното лечение, как да се управляват свързаните
с лечението нежелани събития и контрол над токсичността в ерата на комбинирани терапии
и още!
Събитието предоставя безценен форум за обмен на опит между експерти и колеги, обединени в
лечението на малигнения меланом и други кожни тумори, както и възможност чрез обсъждане
на казуси и обмен на клиничен опит да се запознаем интимно с иновациите в лечението на
кожния меланом.
Разбира се, всичко това ще стане в обстановка, стимулираща професионалното приятелство
и личните контакти между лекари от различни лечебни заведения и региони на страната.
Заповядайте, ще се постараем участието Ви да е ползотворно и приятно!

С уважение:

Доц. д-р Красимир Киров
Съпредседател на БАДО

Д-р Гергана Шаламанова
Съпредседател на БАДО

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
УЧРЕДИТЕЛИ:
Доц. д-р Красимир Киров
Д-р Анна Кирова
Д-р Веселин Киров
Д-р Веселина Йорданова
Д-р Гергана Шаламанова
Д-р Ива Гаврилова
Д-р Наташа Цекова
Д-р Петя Пеева
Мария Капон

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Доц. д-р Красимир Киров
Д-р Веселин Киров
Д-р Гергана Шаламанова

ОСНОВНИ ТЕМИ
Пълнота на патохистологичен отчет. Пътят на
пациента от поставяне на диагноза до лечение

Подходи в неоадювантно и адювантно лечение на
малигнен меланом

Ролята на системното лечение при метастазирал
малигнен мелном
Терапевтичен подход и иновации в системно
лечение при Меркел клетъчен карцином

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Петък,
8 ноември 2019 г.

Събота,
9 ноември 2019 г.

РЕГИСТРАЦИЯ

СЕСИЯ
КАФЕ ПАУЗА

ОФИЦИАЛНО
ОТКРИВАНЕ
Неделя,
10 ноември
СЕСИЯ
КАФЕ ПАУЗА
СЕСИЯ
ВЕЧЕРЯ

СЕСИЯ
ОБЯД
СЕСИЯ

ОФИЦИАЛНО
ЗАКРИВАНЕ

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

УЧАСТИЕ НА ДЕЛЕГАТИ
Ранна такса членове на БАДО до 23 септември
Късна такса членове на БАДО до 24 октомври
Такса на място членове
Ранна такса нечленове до 23 септември
Късна такса нечленове до 24 октомври
Такса на място нечленове
Такса студенти
Сестри

240 лв.
324 лв.
456 лв.
300 лв.
408 лв.
576 лв.
72 лв.
72 лв.

АБСТРАКТИ
Моля, изпратете своя абстракт за одобрение на
следния мейл: epetrova@cic.bg
Краен срок за изпращане на резюмета: 23 септември 2019 г.
Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния
комитет на събитието. Обемът на резюмето не трябва
да надхвърля 300 думи и би следвало да има цел, аргумент и
заключение.
Моля, подчертайте името на автора, който ще представи
резюмето.
Авторите ще получат потвърждение за получения абстракт по
e-mail, от електронния адрес, на който е изпратено резюмето.
АУДИОВИЗУАЛНИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОСТЕРНИ СЕСИИ

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК

български език

български език

НОСИТЕЛ / ФОРМАТ

CD, DVD, UCB

по избор

на място в
планерната зала

в блзост до
планерната зала

ПРЕДСТАВЯНЕ

КОНТАКТИ

Илона Болчева
Директор събития

Елена Петрова
Мениджър проекти

0888 700 299
e-mail: ibolcheva@cic.bg

0884 529 763
e-mail: epetrova@cic.bg
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