


Скъпи колеги,
 
Имам удоволствието да отправя към Вас покана за участие в предстоящата XII научна 
конференция по онкология в периода 10-12 юни 2022 г. в Гранд хотел Пловдив. 

За съжаление и тази година конференцията ще проведем в условията на 
динамично променяща  се  обстановка, обусловена от един надявам се отслабващ 
болестотворността си вирус. С приоритет за здравето, Организационният комитет 
отново ще създаде всички условия за безопасност, съобразени с моментните изисквания.

Ще представим много и интересни доклади, проучвания, клинични случаи и други 
актуални данни, както и последните достижения на фармацевтичната индустрия в 
нашата област. Вярвам, че споделеното в развитието на онкологията ще обогатява 
професионалния ни път и подпомага работата ни. 

В сайта на събитието https://oncoconference.com/, ще може да проследявате актуална 
и в развитие цялата информация за предстоящата конферeнция.

Ще се радвам да се срещнем отново, за да споделим време,  опит и постижения. 

Очаквам Ви!

С уважение,

Д-р Стефан Константинов

Изпълнителен директор на УСБАЛО
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ОСНОВНИ ТЕМИ

Епидемиология на рака – организация, превенция и контрол 

Молекулярна онкология  – лабораторно – диагностични аспекти, лечение 

Генетика 

Имуноонкология – лабораторно – диагностични аспекти, лечение 

Образна диагностика 

Нуклеарна медицина 

Хирургично лечение 

Лъчелечение 

Медикаментозно лечение, проследяване на ефекта, оценка на здравни 
технологии и фармакоикономика

Грижи, качество на живот и медицинска експертиза в онкологията 

Организация на здравеопазването и онкологични заболавания – 
проблеми и предизвикателства

Вария



РЕГИСТРАЦИЯ

КЪСНА ТАКСА участие

след 11 април 2022 г.
540 лв.

Включва:
Настаняване в единична стая само на 11 юни в Гранд хотел Пловдив

Достъп до научните сесии в този ден

Делегатски комплект

Научна програма

Сертификат за участие

Вечери на 10 и 11 юни

Такса за специалисти по
ЗДРАВНИ ГРИЖИ

200 лв.
Включва:

Настаняване в легло в двойна стая на 10 и 11 юни 2022 г. в Гранд хотел Пловдив

Достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми 

и фирмените презентации

Достъп до медицинската изложба

Делегатски комплект

Научна програма

Сертификат за участие

Кафе паузи

Обяд на 11 юни

Вечери на 10 и 11 юни

РАННА ТАКСА участие

до 11 април 2022 г.
420 лв.

Включва:
Настаняване в единична стая на 10 и 11 юни в Гранд хотел Пловдив

Достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми 

и фирмените презентации

Достъп до медицинската изложба

Делегатски комплект

Научна програма

Сертификат за участие

Кафе паузи

Обяд на 11 юни

Вечери на 10 и 11 юни

*В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не се възстановява!

За online регистрация, моля посетете:
http://hm.cic-pco.com/onco2022/



ПЛАЩАНЕ

Моля направете Вашия избор за такса като я отбележите в online регистрационния 
формуляр. Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор 
– CIC Ltd.

Заплащането на регистрационнaтa таксa, бихте могли да направите чрез банков 
превод, който да съдържа Вашето име:

Банка: УниКредит Булбанк АД

Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7

IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18

BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: ONCOLOGY2022

Получател: Компания за международни конгреси ЕООД



Моля, изпратете своя абстракт за одобрение на следния мейл: 
oncology2022@cic.bg

Краен срок за изпращане на резюмета: 

4 април 2022 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.

АБСТРАКТИ



ВАЖНИ ДАТИ

4 април 2022 г.

Краен срок за изпращане на абстракти

11 април 2022 г.

Краен срок за ранна регистрация

10 юни 2022 г.

Официално откриване и вечеря

12 юни 2022 г.

Официално закриване



София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
тел: +359 2 892 08 08

e-mail: cic@cic.bg

www.CIC.bg

Елена Рашева
Координатор проекти 

тел.: +359 889 400 785
e-mail: еrasheva@cic.bg




