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Уважаеми колеги,

За мен е удоволствие и чест, като председател на организационния 
комитет, да Ви поканя на VІІІ Научна конференция с международно 
участие на тема: „НОВОСТИ В ОНКОЛОГИЯТА– ІІ ЧАСТ”, която ще се 
проведе в периода 15-17 юни 2018 г. в хотел РИУ Правец.

Традиционно провеждащото се събитие си поставя няколко цели: 
Да събере на едно място водещи специалисти в областта на онкологията и 
колеги, чиито професионален интерес е в тази област. 
Да се разгледат и дискутират в дълбочина актуални проблеми.
Да се обменят идеи и споделят добри практики.
Да се запознаем с успехите в диагностиката и лечението на нашите пациенти, 
както и предизвикателствата, пред които сме изправени. 

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!

Д-р Стефан Константинов
Изпълнителен директор на УСБАЛ по Онкология ЕАД
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• Епидемиология на рака – организация,
   превенция и контрол

• Молекулярна онкология

Лабораторно – диагностични аспекти

Лечение

• Имуноонкология и фармакология

Лабораторно – диагностични аспекти
Лечение

• Образна диагностика

• Нуклеарна медицина

• Хирургично лечение

• Медицинска онкология

• Лъчелечение

• Грижи, качество на живот, медицинска  
  експертиза и правни проблеми в онкологията

• Вария

Основни теми



За online регистрация и настаняване, моля посетете:
http://reg.cic-pco.com/onco2018/

Регистрация

Ранна такса участие
до 20 април 2018 г.

Късна такса участие
до 8 юни 2018 г.

Такса участие на ден, без нощувка
 15 или 16 юни 2018 г.

Ранна такса за студенти и специализанти 
до 20 април 2018 г. 

Ранна такса за здравни специалисти
до 20 април 2018 г.

209 лв.

418 лв.

209 лв.

120 лв.

120 лв.



Регистрационната 
такса включва:

Ранната такса участие до 20 април 2018 г. включва настаняване в 
единична стая на 15 и 16 юни 2018 г. в хотел Риу Правец, достъп до научните 
сесии, сателитните симпозиуми и фирмените презентации, достъп до 
медицинската изложба, делегатски комплект, научна програма/сборник с 
резюмета, сертификат за участие, кафе паузи, работен обяд, вечеря на 15 юни 
2018 г. и вечеря на 16 юни 2018 г.

Късната такса участие до 08 юни 2018 г. включва настаняване в единична 
стая само на 16 юни 2018 г. в хотел Риу Правец, програма за 16 юни 2018 г., 
делегатски комплект, научна програма/сборник с резюмета, сертификат за 
участие.

Регистрационната такса на ден без нощувка включва програмата само 
за избрания ден, делегатски комплект, научна програма/сборник с резюмета, 
сертификат за участие и не включва настаняване, което се заплаща отделно 
при наличие на свободни стаи при цена от 150 лв. за единична стая и 220 лв. за 
двойна стая.

Ранната такса за студенти и специализанти  до 20 април 2018 г. e 
валидна само при участие с доклад или постер. Включва програма, делегатски 
комплект, научна програма/сборник с резюмета, сертификат за участие и 
настаняване на 15 юни 2018 г.

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



ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК

НОСИТЕЛ/ФОРМАТ

ПРЕДСТАВЯНЕ

Български език

на място в пленарната зала

- CD, - DVD, - USB

АУДИОВИЗУАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ          

Абстракти

Краен срок за изпращане на резюмета: 20 АПРИЛ 2018 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.

Моля, изпратете своят абстракт за одобрение на следния мейл:
oncology2018@cic.bg



Предварителна програма

15 юни (петък)
14.00                     Регистрация и настаняване
16.00 – 16.15       Официално откриване
16.15 - 19.00        Пленарна сесия
                                Научни сесии
                                Сателитни симпозиуми
19.30                      Вечеря

16 юни (събота)
9.00 – 13.00         Пленарна сесия
                                Научни сесии
                                Сестринска сесия
                                Сателитни симпозиуми
13.00 – 14.00       Обяд
14.00 – 18.00       Пленарна сесия
                                Научни сесии
                                Сателитни симпозиуми
20.00                     Вечеря

17 юни (неделя)
9.00 – 14.00         Научни сесии
                                Официално закриване
                                Отпътуване



Лице за контакт: 
Илона Болчева

Мобилен: 0888 700 299
Тел: 02/ 892 08 08
Факс: 02/ 892 08 00
E-mail: ibolcheva@cic.bg

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

Важни дати
20 април - Краен срок за изпращане на резюмета
20 април - Краен срок за ранна регистрация
8 юни - Краен срок за късна регистрация
15 юни - Официално откриване и вечеря
16 юни - Вечеря

КОМПАНИЯ ЗА 
МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ

УПРАВЛЕНИЕ  
    НА  СЪБИТИЯ






