Съдържание на списанието “Нозокомиални
инфекции”

ИНДЕКС
(Азбучен указател)

2004 – 2012 г.

1

А.
Антисептика и антисептици
- основни изисквания
- дермална чувствителност и
токсичност
- приложение на антисептици

2007, т.4,бр.1,16
2005, т.2,бр.2,51
2004, т.1,бр.2,11

Антибактериални филтри
- за превенция на ВАП

2004, т.1,бр.2,33

Антибиотична политика
- участие на пациенти
- в болничната практика
- дейности в МИ-МВР, 2001-2011

2011, т.8,бр.1-2,19;
2011, т.8,бр.1-2,91;
2012, т.9,бр.1-2,76

Анкетно проучване
- на знанията за профилактика на
НИ в денталната практика
- за познанията на студенти по
превенция на НИ
- за оценка на превенция в
интензивни отделения, МБАЛ Ст.Загора
- за приложение на Медицинския
стандарт, 2012 г
- за хигиената на ръцете

2012, т.9,бр.1-2,110
2012, т.9,бр.1-2,123
2005, т.2,бр.1,46
2012, т.9,бр.1-2,65
2006, т.3,бр.1,31
2006, т.3,бр.1,51
2006, т.3,бр.1,59
2007, т.4,бр.1,43

- за спазване на стандартни мерки
- за оценка на риска от заразяване
на персонала с хепатит В и С
- за защита срещу хепатит В на
персонала в УМБАЛ Ст. Загора

2008, т.5,бр.1-2,75
2010, т.7,бр.1-2,58
Б.
2004, т.1,бр.1,7
2006, т.3,бр.1,7
2007, т.4,бр.1,6

БулНозо
- през 2006 г.
- през 2007 г.
2

-

на 5 години
през 2009 г.
на 10 години
представяне на болници членове

2008, т.5,бр.1-2,10
2009, т.6,бр.1-2,7
2012, т.9,бр.1-2,28
2007, т.4,бр.1,60
2008, т.5,бр.1-2,99
2009, т.6,бр.1-2,104
2010, т.7, бр.1-2,95 и 98

- интернет страница

2005,т.2,бр.1,8

Бактерии, причинители на НИ
- грам положителни
- грам отрицателни

2009, т.6,бр.1-2,25
2009, т.6,бр.1-2,35

Бактериална резистентност при
НИ

2011, т.8,бр.1-2,50

Безопасността на пациентаглобално предизвикателство
- инициатива на СЗО
- Глобален „Алианс за безопасност
на пациента”
- дефиниране на проблема и
международни инициативи
- планиране на европейската
научна програма
- основна цел за превенция на НИ

2005, т.2,бр.2, 27
2006, т.3,бр.2 10
2008, т.5,бр.1-2, 14
2007, т.4,бр.1,13
2007, т.4,бр.2, 9
2004, т.1,бр.1,37

Безопасна инжекционна практика
Българо - Швейцарска програма
за болнична хигиена
- перспективи за контрола на НИ
- през погледа на специалистите
- пилотен курс за сестри по
БШПБХ
- практическо обучение в
швейцарски болници
- БулНозо: 10 години в подкрепа
на идеите на БШПБХ
- НРЦ-ВБИ: продължител на
идеите на БШПБХ

2004, т.1, р.1, 34;
2008, т.5,бр.1-2,96
2004, т.1,бр.1,55
2005, т.2,бр.1,50
2012, т.9,бр.1-2,28
2012, т.9,бр.1-2,36
3

В.
Вилиам Монев
- 50 години творчески път
- за дезинфектологията
- обеззаразяване, рационален
подход

2010, т.7,бр.1-2,12
2004, т.1,бр.2,24
2004, т.1,бр.1,18

ВБИ
- борба с ВБИ
- вътреболнични инфекции –
проблеми и решения
- необходимост от профилактика
и контрол
- ВБИ в УМБАЛ Плевен – анализ,
2003 – 2005 г.
- очни ВБИ – разпространение и
профилактика
- Национален референтен център
по ВБИ

2004, т.1,бр.1, 21
2011, т.8,бр.1-2,14;
2011, т.8,бр. 1-2,30
2012, т.9,бр. 1-2,101
2012, т.9,бр.1-2,60

- преглед на публикациите

2008, т.5, бр.1-2,55
2012, т.9, бр.1-2,36
2006, т.3, бр.2,58

Ваксиносвързан паралитичен
полиомиелит при неимунизирани
кърмачета

2008, т.5, бр.1-2,81

Ваксини срещу рак на маточната
шийка

2011, т.8, бр.1-2, 103

Вирусни респираторни НИ

2007, т.4, бр.2,13

Вирусни инфекции предавани по
кръвен път: професионален риск

2012, т.9, бр.1-2,43
Г.

Грип – профилактика и лечение в
условията на пандемия

2008, т.5,бр.1-2,49
4

Имунизация срещу грип
- необходимост от имунизация на
медицинските специалисти
- ID flu – защита срещу грип на
медицински персонал и
пациенти

2010, т.7,бр.1-2,19
2010, т.7,бр.1-2,108
Д.
2004, т.1,бр.2,24

Дезинфектология
Дезинфекция/Обеззаразяване
- рационален подход
- на флексибилни ендоскопи

2004, т.1,бр.1,18
2004, т.1,бр.2,27
2004, т.1,бр.2,53
2004, т.1,бр.2,38
2005, т.2,бр.1,21
2005, т.2,бр.2,63

- на ръцете
- на ръцете със сензорни
безконтактни системи
- на инструменти
- на повърхности
- дезинфекционна политика в
болниците
- с УВ лъчи
- физични и химични методи
- иновативни решения от ANIOS
- доставяне на стерилни продукти
- ProVap технология при борбата
с НИ

2009, т.6, бр.1-2, 98
2010, т.7,бр.1-2,14
2005, т.2,бр.1,16
2005, т.2,бр.2,34
2006, т.3,бр.2,54
2007, т.4,бр.1,46
2012, т.9,бр.1-2,16
2007, т.4,бр.1,56
2008, т.5,бр.1-2,102
Е.

Европейски проект за проучване
на НИ в отделения за интензивно
лечение (IPSE/HELICS-ICU)

2008, т.5,бр.1-2,38

Епидемиология на медицинското
обслужване и борба с ВБИ

2004, т.1,бр.1,21

Епидемичен взрив от
- Klebsiella pneumoniae

2004, т.1,бр.1,47
2005, т.2,бр.1,29
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- Klebsiella pneumoniae,
продуцираща ЕSBL

2006, т.3,бр.2,35
2012, т.9,бр.1-2,90
2006, т.3,бр.2,40
2010, т.7,бр.1-2,64
2009, т.6,бр.1-2,86
2010, т.7,бр.1-2,47
2009, т.6,бр.1-2,78

- Acinetobacter baumannii
- Pseudomonas aeruginosa
-

Serratia marcencens
морбили
хепатит В и С
взривове от редки и екзотични
инфекции

2007, т.4,бр.2,29

Enterobacteriaceae
- фекално носителство
- продуценти на карбапенемази,
антимикробна терапия

2010, т.8, бр.1-2,73
2011, т.8, бр.1-2,42
И.

Индикаторни инфекции в
хирургични и интензивни
отделения

2010, т.7,бр.1-2, 82

Инфекции в мястото на
операцията
- в УМБАЛ Плевен, 2004-2006 г.

2007, т.4,бр.1-2,49

Инвазивна стрептококова
инфекция

2006, т.3,бр.2,44

Инвазивни процедури
- иновативни техники за
превенция на НИ

2012, т.9,бр.1-2,128
К.

Карл Флюге – бележит
профилактик

2012, т.9,бр.1-2,16

Klebsiella pneumoniae,
продуцираща ЕSBL
- рискови фактори за инфекция
при новородени

2007, т.4, бр.2,57
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Контакт/експозиция с кръв
- надзор и превенция
- при медицински персонал
- анкетна карта
- вирусни инфекции предавани по
кръвен път: професионален риск

2004, т.1, бр.1,14
2007, т.4, бр.1,36
2007, т.4, бр.1,41
2012, т.9,бр.1-2,43

Clostridium difficile – асоциирана
болест
- превенция и контрол
- при хоспитализирани пациенти

2009, т.6, бр.1-2,11
2011, т.8, бр.1-2,11

Контаминация на въздух в
рискови обекти

2005, т.2 бр.1,40

Контрол на въздуха в зони за
инвазивно лечение

2010, т.7,бр.1-2,101
Л.

Линч, Патрисия –Президент на
IFIC

2004, т.1,бр.1,5

Легионелни НИ - превенция

2004, т.1,бр.1,64

Лични предпазни средства
- ред за поставяне /снемане

2008, т.5,бр.1-2,104
М.
2004, т.1, бр.1,11
2004, т.1, бр.2,41
2005, т.2, бр.2,61
2005 т. 2, бр.2,17

Международна федерация за
контрол на НИ - IFIC
MRSA - методи за скриниране
Мониторинг
- микробиологичен в неонатално
отделение
- на ВБИ във високорискови
клиники
- на микробните причинители

2005, т.2,бр.2,45
2006, т.3,бр.1,41
2006, т.3,бр.2,49
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Морбили
- нозокомиално разпространение
- епидемичен взрив

2010, т.7,бр.1-2,38
2010, т.7, бр.1-2,47

Медицински стандарт по превенция
и контрол на НИ
- практическо приложение, 2012 г.

2012, т.9,бр.1-2,65

Н.
Норовируси – причинители на
НИ

2007, т.4, бр.1, 21

Нозокомиални инфекции (НИ)
- предотвратими ли са
- нова нагласа
- в България, 1998-2008 г.
- в България, 2006 г.
- съвременни стандарти в
превенцията и контрола, 2005 г.
- принципи на организация и
управление на НИ в България
- епид. анализ, 2009 г.
- в интензивни отделения в
Европа
- в интензивни отделения в
МБАЛ - Ст.Загора, анкетно
проучване
- в Австралия
- в швейцарски университетски
болници
- иновативни решения за контрол
на НИ с висок епидемичен риск
- икономическа тежест
- оценка на финансовите разходи
- структура, видова и етиологична
- болестност от НИ, проучване
- респираторни вирусни НИ
- легионелни НИ - превенция
- причинени от Pseudomonas spp.
в България, 1990-2011
- уринарни НИ в рискови
болнични отделения в България

2004, т.1,бр.1,57
2004, т.1,бр.2,8
2009, т.6,бр.1-2,55
2007, т.4,бр.1,25
2005, т.2,бр.2,7
2007, т.4,бр.2,36
2010, т.7,бр.1-2,32
2004, т.1,бр.2,44
2005, т.2, бр.1,46
2005, т.2, бр.1,53
2005, т.2, бр.1, 58
2012, т.9, бр.1-2,16
2005, т.2, бр.2,14
2010, т.7, бр.1-2, 25
2005, т.2, бр.2, 41
2006, т.3,бр.2,23
2007, т.4, бр.2,13
2004, т.1,бр.1,64
2011, т.8,бр.1-2,58
2007, т.4,бр.2,41
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- при пациенти с диабетна
полиневропатия
- трансмисивни НИ при
кръвопреливане, риск

2011, т.8,бр.1-2,83
2005, т.2,бр.2,29

Нозокомиални взривове от редки
и екзотични инфекции

2007, т.4,бр.2, 29

Надзор на НИ
- в Европа
- в Германия
- в урологична клиника
- и антимикр. терапия, клиники с
висок риск, УМБАЛ Плевен

2006, т.3,бр.2,14
2005, т.2,бр.2, 20
2011, т.8,бр.1-2,68
2012, т.9,бр.1-2,82

Национален симпозиум/конгрес
на БулНозо
- ІV Национален симпозиум,
приветствия
- ІV Национален симпозиум,
впечатления
- V Национален симпозиум
- VІ Национален симпозиум
- VІІ Национален симпозиум
- VІІІ Национален конгрес по НИ
- ІХ Национален конгрес по НИ

2005, т.2, бр.2,10
2005, т.2, бр.2,12
2006, т.3, бр.1,10
2006, т.4, бр.1,7
2008, т.5, бр.1-2,7
2010, т.7, бр.1-2,7
2012, т.9, бр.192,82

Национален референтен център
по ВБИ
- създаване, задачи, перспективи
- пет години дейност като
продължител на БШПБХ

2008, т.5,бр.1-2,55
2012, т.9,бр.1-2,36
О.

Обеззаразяване

2004, т.1,бр.2,27

Операционни зали – контролни
измервания и мониторинг

2007, т.4,бр.2,62

Очни ВБИ
- разпространение и
профилактика

2012, т.9,бр.1-2,60
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- профилактика на НИ в очни
клиники

2006, т.3,бр.2,55

Организация на контрола на
на НИ в България, принципи

2007, т.4,бр.2,36
П.

Приони

2004, т.1,бр.1,28

Пилотен курс за сестри по
БШПБХ

2004, т.1,бр.1,55

Практическо обучение в
швейцарски болници

2005, т.2,бр.1,50

Практическо наставничество при
обучение на специалисти по НИ

2007, т.4,бр.1,51

Преглед на публикациите за ВБИ

2006, т.3,бр.2,58

Продължителна квалификация
- тест №1
- отговори на теста

2006, т.3,бр.2,57
2007, т.4, бр.1,64

Професионален риск от вирусни
инфекции предавани по кръвен
път

2012, т.9,бр.1-2,43

Пневмонии – нозокомиални
- при пациенти на вентилация
- в отделение за интензивно
лечение
- клинико-етиологична, епидем.
характеристика и терапия
- при пациенти с остър
панкреатит
- превенция на ВАП
- антибактериални филтри за
превенция на ВАП

2004, т.1,бр.2,33
2008,т.5,бр.1-2,87
2009, т.6,бр.1-2,46
2009, т.6,бр.1-2,93
2011, т.8,бр.1-2,99
2004, т.1,бр.2,33
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Периферна венозна канюла
- превенция на инфекции

2004, т.1,бр.2,58

Протоколи за превенция на НИ,
свързани с инвазивни пособия,
сестрински грижи
- на уроинфекции
- на ВАП
- на инфекции, свързани с
периферна венозна канюла

2010, т.7,бр.1-2,90
2011, т.8,бр.1-2,99
2004, т.1,бр.2,58
С.

Стерилизация
- плазмена
- термична на отпадни води
- доставяне на стерилни продукти

2006, т.3,бр.1,26
2010, т.7,бр.1-2,111
2007, т.4,бр.1,56

Специалисти по здравни грижи
- нова инициатива в МБАЛ
- позиция на хигиенната сестра
- директиви на ЕС за медицински
сестри

2009, т.6,бр.1-2,102
2004, т.1, бр.1,53
2005, т.2,бр.1,10
Т.

Тежък остър респираторен
синдром (ТОРС)

2005, т.2,бр.1,24

Трансмисивни НИ при
кръвопреливане, риск

2005, т.2, бр.2, 29
У.

Универсални предпазни мерки
- развитие на концепцията
- спазване на стандартни
хигиенни мерки

2007, т.4,бр.1,43

Уретрална катетеризация
- хигиенно-епидемиологични
аспекти

2004, т.1,бр.2,18

2004, т.1,бр.1,61
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- катетри със сребърно покритие
- превенция на уроинфекции

2005, т.2,бр.2,67
2010, т.7,бр.1-2,90

Ултравиолетови лъчи
- ефективни ли са
- приложение в медицинската
практика
- бактерицидни лампи

2006, т.3,бр.2,54
2012, т.9,бр.1-2,137
2011, т.8,бр.1-2,76
Ф.

Флексибилни ендоскопи
- обеззаразяване в България
- мониториране на дезинфекцията

2004, т.1, бр.2,27
2004, т.1, бр.2,53

Х.
Хепатит В и С
- взрив от хепатит В и С
- специфична диагностика
- разпространение сред
медицинския персонал в
България
- оценка на риска от
заразяване на персонала
- хепатит С в здравни
заведения
- хепатит В имунизация в
МБАЛ Кърджали
- защита с хепатит В ваксина
при хемодиализирани
пациенти
- проследяване на ваксинална
защита срещу хепатит В при
медицинския персонал
- защита срещу хепатит В на
мед. персонал в България,
серол. и епид. данни
- защита срещу хепатит В на
персонала в УМБАЛ Ст.
Загора

2009, т.6,бр.1-2,78
2009, т.6,бр.1-2,17
2008, т.5,бр.1-2,69
2008, т.5,бр.1-2,75
2008, т.5,бр.1-2,63
2006, т.3,бр.1,63
2009, т.6,бр.1-2,68
2009, т.6,бр.1-2,106
2010, т.7,бр.1-2,53
2010, т.7,бр.1-2,58
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Хигиена на ръцете в болничните
заведения
- в болнични заведения в
България, 2006 г.
- срезово проучване в УМБАЛ
Плевен
- в дом за медико-социални
грижи за деца
- ниво на информираност и
обучение
- подсушаване ръцете след
измиване
- необходимост от обучение на
мед. специалисти

2006, т.3,бр.1,31
2006, т.3,бр.1,45
2006, т.3,бр.1,51
2006, т.3,бр.1,59
2006, т.3, бр.2,54
2012, т.9,бр.1-2,118

Хигиенната сестра, позиция

2004, т.1,бр.1,53

Хигиенна поддръжка на
санитарни болнични помещения

2012, т.9,бр.1-2,133

Хирургични чек-листи

2010, т.7,бр.1-2,10

Хирургична рана
- инфекции, етиологична
структура в България, 20002008
- инфекции, честота и
етиология в УМБАЛ Плевен,
2004-2006 г.

2009, т.6,бр.1-2,62

2007, т.4,бр.2,49

Ч
Чувствителност на хлебарки към
някои инсектициди

2005, т.2,бр.2,55
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