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     ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ/ 
     УПРАВИТЕЛИ НА МБАЛ/УМБАЛ /СБАЛ 
 

 

                                            П О К А Н А 
 

за 12-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС на БАПКНИ „БУЛНОЗО” 
                              с   „БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ” 
       15-16 ноември, 2018 г., УМБАЛ „СВ. Анна” София 

 
 

Уважаеми Г-н Директор, 

 
Уважаеми колеги, 

 

Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции 

«БулНозо» е сдружение на широк кръг професионалисти (лекари и сестри,  медицински и 

немедицински специалисти), които желаят да работят за ограничаване на инфекциите, 

свързани с медицинското обслужване (вътреболнични/ нозокомиални  инфекции) в 

България. БулНозо се стреми да предоставя на своите членове необходимата за тяхното 

професионално развитие информация по отношение на европейските стандарти и 

нововъведения чрез поддържане на интернет страницата www.bulnoso.org и издаване на 

печатния орган на Асоциацията – списанието «Нозокомиални инфекции», което е 

единственото научно-практическо издание на български език в тази област, както и чрез 

провежданите ежегодно национални и регионални форуми: конгреси и семинари с 

информационно –обучителна цел (общо 11 конгреса и 8 семинара, проведени досега). 

През 2018 г. в рамките на конгреса ще се състои и ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 

НА „БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ”      

През 2018 г. в центъра на програмата ще бъдат : 

• Защитата на персонала в болничните заведения, чрез имунизация срещу 
нозокомиални инфекции, като хепатит В и грип; 

• Стерилизацията в болничната практика: организация, обучение, приложение на 
стандартите и проблеми за решаване; 

• Специално внимание ще бъде отделено на появата и разпространението на 
множествено резистентни патогени-бедствието на нашето съвремие: ексдраг(x-drug) 
и пандраг (pan-drug) резистентност от нов тип. 

• Ще бъде представено новото „Практическо ръководство на СЗО за въвеждане в 
практиката на основните компоненти на програмата за превенция и контрол на 
инфекциите“   в помощ на лечебните заведения  

 

Подбраните фирмени презентации ще позволят на участниците  да се запознаят с 

иновационните подходи и консумативи, които позволяват да се подобри съществено 

безопасността на грижите за пациентите, респ. да се ограничат инфекциите, свързани с 

медицинското обслужване и разходите за болнично лечение. Ще бъдат осигурени 

удостоверения с кредитна оценка от БЛС и БАПЗГ. 

 

 

http://www.bulnoso.org/


 

 

 

 

В тази връзка Ви изпращаме 1-то съобщение за конгреса и образеца на 

регистрационна карта, с молба, да подкрепите Ваши специалисти за участие в конгреса:  

- напр. лекари от рискови клинични звена  (хирургични клиники;клиники/отделения 

по урология и по анестезиология и интензивно лечение, ортопедия), както и 

старши сестри и  мед. сестри от тези звена;  

- важно е също участието на специалиста по контрол на инфекциите - болничен 

епидемиолог/пом. епидемиолог/хигиенна сестра, микробиолог, с цел да се осигури 

екипността, като задължително условие за успешна превенция на ВБИ; 

- специално за тази година е необходимо участието на отговорника на звеното за 

снабдяване със стерилни материали, предвид тематиката на конгреса.  

 

Предлагаме Ви, също така, да се присъедините към анкетното проучване върху проблеми 

за защитата на персонала чрез имунизация срещу нозокомиални инфекции, като хепатит 

В и грип,  стерилизацията в болничната практика -организация, обучение, приложение на 

стандартите и проблеми за решаване и спазване на хигиенните стандарти при 

медицински грижи – гаранция за качествено здравеопазване в лечебните заведения. 

Резултатите от проучването ще бъдат обобщени и представени на конгреса на БулНозо, като 

колективно съобщение и ще послужат за осъвременяване на нормативните документи, отнасящи 

се до защитата на медицинския персонал и контрола на ВБИ. За целта прилагаме образец на 

анкетната карта, която се попълва общо за болницата. Молбата ни е да разрешите 

изпълнението на тази задача от болничния епидемиолог/пом. епидемиопог/ микробиолог 

специалист по контрол на инфекциите. 

 По решение на УС на БулНозо, това лице ще ползва намалена такса за участие в 

конгреса, при условие, че изпрати попълнената анкетна карта до 30 юни по пощата на 

адрес: Доц. д-р Росица Вачева-Добревска, дм, мзм  Началник Лаб. "Микробиология и 

Вирусология" УМБАЛ "Царица Йоанна -ИСУЛ" ул. "Бяло море" № 8, 1527- гр.София или на E 

mail: rdobrevski@gmail.com  (като прикачен файл-.doc или .docx файл, не снимки ). 

Представителите (2 лица) на болниците - колективни членове на БулНозо с уреден 

членски внос за 2018 г. (200 лв.) ще участват с половин такса.  Предлагаме Ви да 

използвате тази възможност за присъединяване на Вашата болница , ако още не сте 

член, към останалите 35 болници, членове на БулНозо от цялата страна, като попълните 

заявлението за членство, което можете да свалите от сайта  www.bulnoso.org и внесете 

членския внос по банков път (задължително за юридическите лица) на сметката на 

Асоциацията: IBAN: BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, 

с титуляр БАПКНИ БУЛНОЗО. 

 

АНКЕТНАТА КАРТА, РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА, 1-ВОТО СЪОБЩЕНИЕ, както и 

последваща информация за организацията на форума ще намерите на сайта на БулНозо: 

www.bulnoso.org. 

        

Почетен председател:                            Председател на Организационния  комитет  
Доц. д-р Нина Гачева,дм                           и на УС на БулНозо :  Доц. д-р Росица Вачева, дм 
 
3.03. 2018 г.  Гр. София    

Забележка: Не се предвижда ангажиране от наша страна с уреждане на хотелските 

резервации. Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 94 32 546 и 

мобилен: 0 882 53 95 65 (за доц. д-р Вачева) или на 0886 321 286  (за доц. д-р Гачева) 

и на ел. адрес: rdobrevski@gmail.com или nina.gacheva@gmail.com. 
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