
КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА 
ОНКОЛОГИЯ
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е най-модерното лечебно заведение за 
комплексно лечение на пациенти със злокачествени солидни тумори в България. 
Висококвалифицирани и водещи у нас специалисти прилагат най-съвременните прото-
коли на противотуморно  лекарствено лечение, стадиране с високотехнологична апа-
ратура, организация на процесите и пространството с мисъл за удобството на болните 
и близките им.  
Противотуморните лекарства се подготвят от професионален екип спрямо най-съвре-
менните изисквания на фармацията и фармакологията, включително чрез робот, а са-
мият процес на вливане на лекарството се контролира електронно като доза, време и 
оптимална концентрация.

 

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЛАДОСТ 
София 1784, бул. „Цариградско шосe“ 66А
e-mail: mladost@acibademcityclinic.bg
тел. 0700 13 127 или *5544

 www.facebook.com/AcibademCityClinicMladostHospital 
www.acibademcityclinic.bg

Болница Младост обединява възможностите на медицинската онкология (химиотера-
пия, имуноонкологично лечение, таргетна терапия, ендокринна терапия), заедно с ос-
таналите основни методи в онкологията.
Предлагат се всички най-съвременни терапевтични подходи, спрямо стандартите на 
Европейската и Американската асоциации по онкология.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е акредитирана с международния стандарт 
за качество и безопасност в здравеопазването – Joint Commission International (JCI) и е 
част от водещата група в сферата на здравеопазването в България – Аджибадем Сити 
Клиник – 3 бол ни  ци и 4 мед ицински центъра.

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ПРЕДОСТАВЯ ДОСТЪП 
ДО СВЕТОВНИ ИНОВАЦИИ В БОРБАТА С РАКА 

Болница, акредитирана 
от Joint Commission International 

Hospital, accredited
by Joint Commission International

Болница, акредитирана 
от Joint Commission International

Hospital, accredited
by Joint Commission International

БОРБАТА С РАКА  
ЗАПОЧВА  туk и сега!

КОНСУЛТАЦИЯ С 
Проф. д-р АСЕН ДУДОВ, дм

ЗАПИШЕТЕ СЕ  
ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

0700 13 127 и *5544Болница, акредитирана 
от Joint Commission International 

Hospital, accredited
by Joint Commission International

Болница, акредитирана 
от Joint Commission International

Hospital, accredited
by Joint Commission International

Максимално улеснен достъп 
за навременна диагностика 
и комплексно лечение без 
отлагане. 

Какви са възможностите да планирате лечение при нас:
  Обадете се на 0700 13 127. Попитайте за най-близкия час за 

консултация.
	Осведомете се какви документи е необходимо да предоставите.
 Донесете пълната си медицинска документация  - ваша или на 

своя близък в сградата на болницата на бул. Цариградско шосе 
66А, в деня на прегледа, заедно с фотокопия на всички докумен-
ти. Консултацията не означава ангажиране с прием в лечебното 
заведение.

Консултации след записване на тел. 0700 13 127 или *5544
• Лабораторни изследвания
• Туморни маркери
• Образни изследвания
• Консултации по документи след лично депозиране в болницата, 

чрез оформяне на решение от Онкологична комисия, което се по-
лучава до десет дни след предаване на документите

• Обсъждане на пациенти на Онкокомисия/Туморен борд/
• Прием за химиотерапия, имуноонкологично лечение, прицелна те-

рапия, хормонална терапия
• Диспансерно наблюдение



КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
В клиниката се приемат, диагностицират, 
стадират и проследяват пациенти с всички 
видове солидни тумори. 
• С най–голяма честота тук лекуваме: рак 

на млечна жлеза, бял дроб, дебело и 
право черво, яйчници, простата, тестиси, 
ендометриум, тумори на главата и шията, 
малигнен меланом и др.

• По-редки локализации са: невроендо-
кринни тумори, гастроинтестинални 
стромални тумори, рак на пикочния ме-
хур, бъбрека, първични и вторични мо-
зъчни тумори и др.

Широкият спектър на заболявания се ос-
новава на обширна компетентност и опит 
на екипа ни. За всеки болен изготвяме пер-

сонализиран и най-съвременен алгоритъм 
на лечение.
Индивидуално се определя и описва вида и 
начина на диагностика, лекарственото ле-
чение с химиотерапия, таргетно (прицелно) 
лечение, имуноонкологично лечение, ендо-
кринна терапия и др.
Цялостното противотуморно лечение е от 
компетенциите на квалифицирани  меди-
цински онколози, които в лечебното заве-
дение са част от екипа на проф. д-р Асен 
Дудов, дм.
Лечебното заведение е акредитирано с 
престижния международен сертификат за 
качество и безопасност в здравеопзването 
JCI (Joint Commission International).

В Клиниката по Медицинска Онкология се работи по най-съвременни стан-
дарти - протоколи на ESMO (Европейско общество по медицинска онкология) 
и ASCO (Aмериканска асоциация по клинична онкология). За всеки пациент се 
изработва индивидуализиран терапевтичен алгоритъм на лечение като болни-
те се проследяват чрез най-съвременни конвенционални и хибридни техноло-
гии за оценка. 
Клиниката разполага със звена за консултация, подготовка на болните за 
Онкологична комисия, насочване за необходимите изследвания, нужни за из-
граждане на диагнозата и последващото лечение, както и кабинет за диспан-
серизация на онкологични пациенти.

БОРБАТА С РАКА ЗАПОЧВА  туk и сега!

Записване за консултации с 
проф. Дудов се извършва на  
тел. 0700 13 127 или *5544

Проф. д-р Асен Дудов има две висши об-
разования: хуманна медицина с квалифи-
кационната степен „магистър“, Медицинска 
академия София и икономика с квалифи-
кационната степен „магистър“ по иконо-
мика на инфраструктурата -  специалност 
„Здравен мениджмънт“, УНСС , София.
Има три специалности: Вътрешни болести 
(1998 г.), Онкология (2001 г.) и Клинична 
фармакология (2004 г). Придобива образо-
вателна и научна степен „Доктор“ в 2003 г. 
по „Фармакология и химиотерапия “ след 
избор от Висшата атестационна комисия 
(ВАК). Избран е от ВАК за Старши научен 
сътрудник втора степен (Доцент -2004 г.) по 
„Клинична фармакология и химиотерапия “. 
Избран е за „Професор“ по „Медицинска он-
кология“ през 2011 г. 
Общият му трудов стаж е 32 г.  по специал-
ността онкология, респ. медицинска онколо-
гия (химиотерапия).
В периода 1989 г. – 2011 г. изпълнява длъж-
ността медицински онколог (химиотера-
певт) към Национален онкологичен център 
и Столичен онкологичен диспансер, като 
последователно заема длъжностите – ле-
кар-ординатор, завеждащ отделение по хи-
миотерапия, директор на лечебното заведе-
ние.

От 2011 г. до 2015 г. е Началник на 
Клиниката по Медицинска онкология, 
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и профе-
сор към Медицински университет София. 
От 2015 г. е Медицински директор и 
Началник на клиниката по Медицинска он-
кология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 
Младост. От 2007 г. до 2019 г. е Национален 
консултант по Медицинска онкология. 
От 2016 г. до 2017 г. е Председател на 
Комисията за оценка на здравните техноло-
гии към Министерство на здравеопазването. 
Председател е на Българско онкологично 
научно дружество (БОНД) от 2003г. Главен 
редактор е на Национална научна периодика 
по онкология Списание на БОНД (ISSN 2367 
– 797X). Главен изследовател е на 43 меж-
дународни клинични изпитвания в областта 
на солидните тумори, има публикации и ци-
тирания в националната и чужда научна ли-
тература.
Специализации и квалификации: Saint 
John’s College, University of Oxford, UK •  
Institut Jules Bordet, Belgium •  Thoraxklinik 
Heidelberg, Germany • Gustave Rossy Institute, 
France • San Francisco Comprehensive Cancer 
Center, USA • Harvard Medical School, USA • 
Massachussetts General Hospital, USA • MD 
Anderson Cancer Center, USA

ПРОФ. Д-Р АСЕН ДУДОВ, ДМ 

www.acibademcityclinic.bg


