
 

     

 

 

 

Уважаеми колеги и приятели, 

 

 

Имамe удоволствието и честта да Ви информираме за инициативите 

ни през 2019 година:  

 

На 18 април 2019 г. в зала 8 на Аудиторния комплекс - МУ – Пловдив. 

се проведе Информационен ден „Актуално за Хематологията“.  

Акцентът на събитието бяха иновациите в областта на лечението на 

онкохематологичните заболявания и дискусия между болнични 

структури, пациенти, пациентски организации, медии и др. 

Коментирани бяха постиженията на науката, които е приложила 

фармаиндустрията при създаването на новите таргетни терапии и 

които ни дават възможност да използваме персонализирания подход при лечението на 

нашите пациенти.  

На 27 септември 2019 в 9-та аудитория на Аудиторния комплекс - МУ – 

Пловдив. ще се проведе Четвърта професионална среща „Хематология & Онкология 

– успехи и предизвикателства“. В приложение предварителните условия за участие. 

Основна тема на това събитие отново ще бъдат постиженията в областта на 

клиничната хематология и медицинската онкология. Опитни специалисти ще представят и 

дискутират новостите в профилактиката, диагностиката и лечението на хематологични и 

онкологични заболявания.  

Като партньорски организации сме привлекли организаторите на Информационна 

кампания „Животът със злокачествените заболявания на кръвта е възможен!“, с които ще 

организираме флашмоб преди началото на Кроса.  

Наши партньори ще са и Портал на пациента - www.portalnapacienta.bg - и 

комуникационна агенция PR CARE за допълнително популязиране на темите на 

национално ниво. 

Събитията се провеждат под егидата на УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив, МУ - 

Пловдив  и Община – Пловдив. 

Надяваме се на Вашата професионална подкрепа и активно участие в кампанията, 

посветена на нашите пациенти с хематологични и онкологични заболявания.  

 

От името на Организационния комитет: 

 

           Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм 

Началник Клиника по Клинична Хематология 

           Главен координатор на Експертен съвет по Клинична хематология 

 

Организатор: 

Сдружение „Спри Рака“ 

Росица Касабова 

 

http://www.portalnapacienta.bg/


 

     

 

 

 

Предлагаме на Вашето внимание предварителни условия за 

спонсориране: 

 
 

ПЛАТИНЕН СПОНСОР 

- Позициониране логото на Спонсора в сайта  www.stopcancer.bg с 

възможности за поставяне на хиперлинк или пълна информация;  

- Позициониране логото на Спонсора във Facebook страницата на Stop 

Cancer;  

- Позициониране логото на Спонсора в aнонсиращите PR материали;  

- Участие на Спонсора с презентация, свързана с основна тема 

(продължителност до 20 минути) в програмата на работната среща;  

- Възможност за излъчване на рекламен видеоклип (до 5 минути) в залата 

преди събитието;  

- Позициониране на рекламно-презентационен кът пред залата, в която ще 

се проведе работната среща;  

- Предоставяне на рекламни материали на участниците;  

- Позициониране на стандартен рекламен банер на място с размери по 

желание; 

- Участие в анонси и дискусии в медиите 
 

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 8 000 лв. 

 

ЗЛАТЕН СПОНСОР 

- Участие на спонсора с презентация/лекция, свързана с основна тема 

(продължителност до 20 минути) в програмата на работната среща;  

- Позициониране на логото в aнонсиращите рекламни материали; 

- Позициониране на рекламно-презентационен кът пред залата, в която ще се 

проведе работната среща;  

- Предоставяне на рекламен материал за участниците;  

- Позициониране на лого на спонсора в печатните материали на работната 

среща; 

- Позициониране на стандартен рекламен банер на място с размери до 80 x 

200.  

 

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 5 000 лв.  

 



 

     

 

 

 

СРЕБЪРЕН СПОНСОР 

- Участие на спонсора с презентация/лекция, свързана с основна тема 

(продължителност до 10 минути) в програмата на работната среща 

- Позициониране на логото в aнонсиращите рекламни материали; 

- Позициониране на лого на спонсора в печатните материали на работната 

среща; 

- Позициониране на стандартен рекламен банер на място с размери до 80 x 

200. 

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 3 000 лв.  

 

БРОНЗОВ СПОНСОР 

- Позициониране на логото в aнонсиращите рекламни материали; 

- Предоставяне на рекламни материали за участниците; 

- Позициониране на стандартен рекламен банер на място с размери до 80 x 

200.  

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 1500 лв.  

 

За повече подробности по отношение на всички организационни въпроси, 

можете да се обърнете към организационния координатор: 

             Г-жа Росица Касабова –  0888 51 51 89  

             e-mail: stopcancer@abv.bg 

 

Всички суми следват да бъдат преведени  в банкова сметка на Организатора: 

Сметка: BG11DEMI92401000169397 

Банка: D BANK  

Булстат 177012393 

 

Като Ви благодарим предварително, изказвамe нашата увереност в 

продължението на съвместната ни работа за здравето на пациентите с 

хематологични и онкологични заболявания и развитие на научните 

изследвания. 

 

С уважение: 

 

Проф. д-р Жанет Грудева, дм 

Председател на организационния комитет  

 



 

     

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 

ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕЩА  

„ХЕМАТОЛОГИЯ & ОНКОЛОГИЯ –  

УСПЕХИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ 
 

27.09.2019 г. от 12:30 часа  

 
в 9-та Аудитория, Аудиторен комплекс на МУ- Пловдив 

 

 

12:30-12:40 Откриване на работната среща 

 

12:40-13:10 „Еволюция в стандарта на лечение на хемофилия А – фактори с 

удължено действие, фокус върху Jivi® – проф. д-р Грудева 

 

13:10-13:40 „Новости в лечението на мултипления миелом“ – доц. д-р Горанова 

 

13:40-14:10 „С поглед към пациентската грижа в близкото бъдеще" – д-р Белева 

 

14:10-14:40 „Европейска седмица за профилактика на рак на главата и шията. 

Рискови фактори“ – д-р Влайкова 

 

14:40-15:10 „Безопасно ли е да си пациент в България?" – портал на пациента 

 

15:10-15:40 „Психология на болестта" – г-жа Чехович 

 

15:40-16:00 Дискусия и закриване на срещата 

 

16:00 Коктейл  

                                                               
 

  


