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КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
С оглед изключителните възможности за диагностика в клиниката по Медицинска 
онкология се приемат, диагностицират, стадират и проследяват пациенти с всички 
видове солидни тумори. 

Клиниката е оборудвана с най-модерните световни технологии. На разположение на 
пациентите е професионален екип за изследвания, необходими за поставяве на ди-
агноза и последващо лечение.

Всеки пациент индивидуално получава лечебен алгоритъм от Туморен борд, кой-
то представлява мултиплицирано сътрудничество със специалисти от Клиниките по 
Медицинска онкология, Лъчелечение, Нуклеарна медицина, Образна диагностика, 
Гастроентерогология и Патология.

На територията на клиниката има Инфузионен център с 14 стола с индивидуален дос-
тъп на газове и аспирация. Всички места имат достъп до телевизия и Wi-Fi интернет.

БОРБАТА С РАКА ЗАПОЧВА туk и сега!

Болница, акредитирана 
от Joint Commission International 



КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Комплексното лечение на онкоболните болните е напълно покрито от НЗОК

Проф. д-р Асен Дудов, дм има две висши образования: хуманна 
медицина с квалификационната степен „магистър“ и икономика с 
квалификационната степен „магистър“ по специалността „здравен 
мениджмънт“ от УНСС в София. Придобива три клинични специалности: 
вътрешни болести (1998 г.), онкология (2001 г.) и клинична фармакология 
(2004 г). Придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2003 
година по научната специалност „фармакология“. Общият му трудов 
стаж е 31 г. и е свързан със специалността онкология, респ. 
медицинска онкология (химиотерапия). 

В периода 1989 г. – 2011 г. изпълнява длъжността медицински 
онколог (химиотерапевт) към Национален онкологичен 
център – МА и Столичен онкологичен диспансер, като 
последователно заема следните длъжности – лекар-
ординатор, завеждащ отделение по химиотерапия, директор 
на лечебното заведение, доцент. 

От 2011 г. до 2015 г. е началник на Клиниката по Медицинска 
онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Избран за 
професор през 2011 година. От 2015 г. е медицински 
директор и началник на Клиниката по Медицинска онкология, 
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. От 2007 г. до 2019 г. 
е национален консултант по медицинска онкология.  

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