13-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НОЗОКОМИАЛНИ
ИНФЕКЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО
ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА НОЗОКОМИАЛНИТЕ
ИНФЕКЦИИ „БУЛНОЗО” И БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ

„Превенция и контрол на COVID 19 в условията на
хоспитализация:
Досегашни резултати и възможности за оптимизиране”
София, 30 ноември 2020 г.

Българската Асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните (вътреболнични)
инфекции „БулНозо” има за основна цел да предоставя на широк кръг специалисти от
клиничната и профилактична медицина необходимата за тяхното професионално развитие
и ежедневна практика информация по отношение на европейските стандарти и
нововъведенията в тази област на медицината. Своите информационно-обучителни цели
БулНозо осъществява чрез списанието “Нозокомиални инфекции”, Интернет
страницата www.bulnoso.org и Националния конгрес с международно участие.
През 2020 г. конгресът се провежда изцяло в WEB формат, на сайта на Булнозо
www.bulnoso.org, предвид съществуващата пандемична ситуация, в съответствие с която
сме избрали водеща тема, която да обедини специалистите по контрол на инфекциите от
болничните заведения в страната: „Превенция и контрол на COVID 19 в условията на
хоспитализация: Досегашни резултати и възможности за оптимизиране”.
Целта на конгреса е да осигури форум за споделяне на досегашния опит – постигнати
успехи или срещнати проблеми и тяхното решаване от болничните колективи в
страната, както и да информира за препарати, пособия и апаратура, която фирмените
участници могат да предложат за оптимизиране на превенцията и контрола на
инфекцията.
Организационният комитет кани ръководствата на болниците, всички лекари,
специалисти по здравни грижи и други специалисти, за които тематиката на форума ще
представлява определен научен или практически интерес, да вземат участие в 13-ия
КОНГРЕС НА БУЛНОЗО, като изпратят своята презентация, видеоматериал или
попълнена анкетна карта. Приканваме болниците да подкрепят форума с членския
внос за 2020 година.
Почетен председател:
Доц. д-р Нина Гачева, дм

Председател на Организационния
комитет и на УС на БулНозо:
Доц. д-р Росица Вачева, дм

ОСНОВНИТЕ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ обхващат всички аспекти на дейността по
превенция и контрол на COVID 19: организационни мерки, обучение, приложение на
мерки за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции, мерки за защита на
персонала, дезинфекционни мерки.
Можете да участвате с видеопрезентация или клип с продължителност до 15 мин.
-

Обикновена ppt презентация или видеопрезентация: изготвя се ppt презентация на
компютъра и със специална програма (напр. SCREEN-О-MATIC https://screencast-omatic.com/video-editor) се записва Вашето презентиране на изготвените слайдове под
формата на видеоматериал;

-

Видеоклип: снимате желаната от Вас процедура или ситуация с камера или камерата
на телефона;

-

Попълване на анкета
Изготвените материали се изпращат като файлове на е-мейл адрес :
rdobrevski@gmail.com

След получаване на всички материали ще бъде изготвена програмата на конгреса, която ще
бъде публикувана на сайта на БулНозо. На сайта всеки материал, включен в програмата ще
бъде достъпен за срок от 2 месеца след 30 ноември. Данните от анкетните карти ще бъдат
анализирани и резултатите ще бъдат представени в обобщен вид.
СРОК за регистриране на участие
15 НОЕМВРИ 2020

Краен срок за регистрация

20 НОЕМВРИ 2020 г.

Краен срок за изпращане на материала

Колективен членски внос на болнични заведения

200 лева

Актуална информация, както и указания за изготвяне на видеоматериала ще намерите в
секция „Конференции и семинари” на интернет страницата на БулНозо www.bulnoso.org.
Членските вноски се заплащат само по банков път на сметка: IBAN:
BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с титуляр
БАПКНИ БУЛНОЗО.
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