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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.
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Уважаеми партньори,
От името на Организационния комитет, с огромнo удоволствие бихме искали да Ви
поканим да станете част от предстоящата втора Академия Меланом, която ще се
проведе в периода 22-24 октомри 2021 г. в Гранд хотел Милениум, гр. София.
Академията представлява 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.
Нашата цел за поредна година е да създадем научно пространство за иновациите
в онкодерматологията, съчетано с приятна работна обстановка, стимулираща
професионалното приятелство и личните контакти между лекари от всички краища
на страната.
COVID-19 продължава да бъде актуална тема както у нас, така и по целия свят,
затова основен приоритет на Организационния комитет е внимателно да следи
епидемиологичната обстановка в страната. Имате нашето уверение, че конференцията
ще бъде проведена при стриктно спазване на всички мерки за безопасност на
участниците.
Заповядайте в Гранд хотел Милениум, където заедно да обменим ценен професионален
опит от ежедневната ни практика!
С уважение,

Д-р Гергана Шаламанова
Председател на Организационния комитет

Организационен комитет

Д-р Гергана Шаламанова
Д-р Ива Гаврилова
Мария Капон
Д-р Анна Кирова
Д-р Теодора Караниколова
Д-р Александър Герасимов
Д-р Ахмед Контилев

Председател
Д-р Гергана Крумова Шаламанова – Делева
Секретар
Д-р Ива Гаврилова
Член на УС
Д-р Теодора Караниколова
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Основни теми

Терапевтични възможности в неоадювантно и адювантно
лечение на малигнен меланом
Предизвикателства в системното лечение на метастатичен
малигнен меланом
Имуносвързани нежелани лекарствени реакции
Предизвикателства в диагностика и менажиране
Терапевтичен подход и иновации в лечението на Меркел
клетъчен карцином и други редки кожни неоплазми
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Предварителна програма

22 октомври
ПЕТЪК

23 октомври
СЪБОТА

24 октомври
НЕДЕЛЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

НАУЧНИ ДОКЛАДИ

НАУЧНИ ДОКЛАДИ

ОФИЦИАЛНО
ОТКИРВАНЕ

СИМПОЗИУМИ

ОФИЦИАЛНО
ЗАКРИВАНЕ

НАУЧНИ ДОКЛАДИ
СИМПОЗИУМИ
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Регистрационни такси
РЕГИСТРАЦИОННИ
ТАКСИ

РАННА ТАКСА
до 3 септември 2021

КЪСНА ТАКСА
от 4 септември 2021

ТАКСА НА МЯСТО
22 октомври 2021

ЧЛЕНОВЕ на БАДО

270 лв.

310 лв.

360 лв.

НЕЧЛЕНОВЕ на БАДО

315 лв.

360 лв.

410 лв.

ТАКСА за
МЕД. СЕСТРИ

ТАКСА на ДЕН

135 лв.

135 лв.

Посочените цени са без ДДС.

В случай на невъзможност за провеждане на живо, събитието ще се проведе онлайн
при същите условия за участие.

ВТОРА

НАЦИОНАЛНА

ВТОРА

НАЦИОНАЛНА

22 - 24 октомври

2021

Настаняване
ХОТЕЛИ

ЕДИНИЧНА
СТАЯ

ДВОЙНА
СТАЯ

Grand Hotel Milenium Sofia

210 лв.

210 лв.

150 лв.

160 лв.

90 лв.

100 лв.

Rosslyn Central Park Hotel
6 мин. пеша от Гранд хотел Милениум

BW Art Plaza
13 мин. пеша от Гранд хотел Милениум

Хотелската резервация ще бъде направена съобразно получена информация от
попълнения регистрационен формуляр (вид стая и брой нощувки).
Настаняване в двойна стая е възможно само при посочване на второ лице в стаята.
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Плащане
Моля, направете Вашия избор за такса, като я отбележете във формуляра и ни
го изпратите. В случай, че имате нужда от настаняване, моля свържете се с нас.
Вашият избор ще бъде гарантиран с писмено 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, ул. Княз Александър Батенберг I № 12
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: AM2021
Получател: Компания за международни конгреси ЕООД.
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Абстракти
Моля, изпратете своя абстракт за одобрение на:
erasheva@cic.bg
Краен срок за изпращане на резюмета: 10 септември 2021 г.
Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледни 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.
Аворите ще поучат порвърждение за получения абстракт по e-mail, от електронния
адрес, на който е изпратено резюмето.

Сертификати за участие
На всички регистрирани участници ще бъдат изпратени електронни сертификати
за участие.

Важни дати

3 септември 2021 г.
Краен срок за ранна регистрация

10 септември 2021 г.
Краен срок за изпращане на резюмета

22 октомври 2021 г.
Официално откриване

24 октомври 2021 г.
Официално закриване
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www.bado.bg
https://www.facebook.com/badobg

Официален агент на събитие
За участие или за допълнителна информация, не се колебайте да
се свържете с нас:

Елена Рашева
Координатор проекти

Евелина Тонева
Координатор проекти

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

тел.: +359 887 609 096
e-mail: etoneva@cic.bg

София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
тел.: +359 2 892 08 08
e-mail: cic@cic.bg

CIC.bg

www.

