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Astellas подкрепя образованието и обучението на медицински специалисти по целия свят, 

включително споделянето на най-новата научна информация, представена на 

национални и международни конгреси. 

 
Здравните организации, които отговарят на условията, могат да подават заявления за 

отпускане на безвъзмездни средства, за да подпомогнат участието на медицински 

специалисти на изброените по-долу конгреси. Ако желаете да подадете заявление за 

отпускане на безвъзмездни средства за събитие, свързано с медицинско образование, 

или друго медицинско събитие, което не е посочено по-долу, моля, вижте изискванията 

на формуляра за кандидатстване. 

 
Чрез всяка молба за безвъзмездни средства могат да бъдат финансирани най-много 10 

медицински специалисти. Една здравна организация има право да получава 

безвъзмездни средства за участие на медицински специалисти в конгреси само два пъти 

за фискална година (от април до март) на терапевтична област. Текущите терапевтични 

области, които Астелас Фарма България подкрепя, включват: 

• Онкология 
• Хематология 

• Нефрология 

• Урология 

• Имунология (включително трансплантация) 

Допълнителна информация за тази възможност за отпускане на безвъзмездни средства 

може да бъде намерена тук. 

Национални събития 

Средствата за безвъзмездна помощ могат да се използват както за виртуално 

присъствие, така и за лично присъствие (със съответните разходи за 

пътуване/настаняване) на вътрешни (в страната) конгреси, включително, но не само: 

• Конференция „Академия Нефрология” 

• Български фармацевтични дни 

• Конференция по Болнична фармация 

• Конференция МОРЕ 

• Национална конференция по онкология 

• Национален конгрес по нефрология 

• Национален конгрес по акушерство и гинекология 

• Национален конгрес по урология  

• Годишна научна среща на “Клуб Млад Онколог”  

• Годишна научна конференция на БАМО 

• Български Национален Kонгрес по Oнкология 

• Научна Конференцията по имуноонкология 

• Симпозиум „Ендоурология и Минимално Инвазивна Хирургия” 

https://www.astellasgrants.com/
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Международни събития 

Средствата за безвъзмездна помощ могат да се използват само за виртуално 

присъствие на международни (извън страната) конгреси, включително, но не само: 

• ERA-EDTA 

• EAU 

• AUA 

• IUGA 

• SIU 

• EUGA 

• ESOT 

• ILTS 

• ATC 

• ASCO 

• ASO GU 

• ESMO 

• ESTRO 

• EHA 

• ASH 

• EMUC 

 

 
Ако имате някакви въпроси относно този списък, моля, свържете се с 

applications.bg@astellas.com 

mailto:applications.bg@astellas.com

