
10-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС 
ПО НОЗОКОМИАЛНИ  ИНФЕКЦИИ НА БУЛНОЗО 

с 2-и национален СЕМИНАР НА БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ 
съвместно с УМБАЛ „Света Анна”- София 

София, 20-21 ноември 2014 г. 

Второ съобщение 

Във връзка с текущата организация на предстоящия 1100--ии  ннааццииооннааллеенн  ккооннггрреесс  ппоо  ннооззооккооммииааллннии  

ииннффееккццииии Ви информираме за следното: 

 ККооннггрреессъътт  ще се проведе на 20-21 ноември 2014 г. в конферентния център на УМБАЛ „СВ. 
АННА” - СОФИЯ.  

 Регистрация и поставяне на постерите на 20.11.2014 г. от 800до1000  в залата. Регистрацията 
продължава през почивките между работните сесии;  

 В конферентната зала е определено и маркирано място за разполагане на  постерите, които не 

трябва да бъдат по-широки от 90 см; устните съобщения трябва да са подготвени като ppt 

(power point) презентации и да се носят записани на диск или на USB (Флаш памет); 

 Официално откриване - в 10 00 часа на 20 ноември. Научната програма на конгреса ще 

продължи до 1330 на 21.11.2014 г.  

 През 2014 г. в центъра на програмата ще бъде ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА 

БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ, посветен на превенция на нозокомиалните инфекции при 

интензивни грижи и нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването 

(Директива 2010/32/ЕС); 

 В следобедната сесия (14:00-16:00) на 20 ноември ще се проведе КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: 

„Пакетните мерки /бънделите за превенция на инфекциите, свързани с медицинското 

обслужване – трансформиране на науката в ежедневна практика”;  

 Нашата идея е, с участието на водещи клинични специалисти  да се дискутира необходимостта 
от промени в мисленето и практиките по превенция на инфекции, свързани с медицинското 
обслужване в контекста на Националния стандарт по ВБИ и последните нововъведния в 
европейски и международен аспект – внедряване на пакети/бъндели от превантивни 
мерки, специално насочени към инфекциите, свързани с основните инвазивни процедури 
в най-рисковите отделения като ОАИЛ и  урология;  

 Специално за тази цел е осигурен като основен лектор проф. Peter Tenke, началник на 
Клиника по урология от Будапеща - водещ автор на Европейското ръководство за 
превенция на катетър-свързани инфекции на уринарния тракт; 

 Важно! В тази връзка от първостепенно значение е, ръководствата на болниците да 

подпомогнат присъствието на специалисти - уролози и анестезиолози (лекар и сестра) на 

тази сесия. За целта е взето решение те да получат достъп и материалите от конгреса без да 

се изисква конгресна такса - само е необходимо да получим имената и местоработата им на   

E mail: tonyminkova@ncipd.org. до 10 ноември. 

 Обръщаме внимание на индивидуалните членове и представителите на болници-колективни 

членове на БулНозо, че от 1730 на 20.11.2014 г. ще се проведе Общо събрание на 

Асоциацията за приемане на промени в Устава на сдружението.  

 Не забравяйте ДА СИ ИЗПРАТИТЕ ПОПЪЛНЕНИ  РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ, за да БЪДЕТЕ 

ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА УЧАСТНИЦИТЕ. Попълвайте данните, необходими за издаване на 

фактура и Удостоверение за кредитна оценка. 

 Спешно ! До 1 ноември т.г. очакваме да ни изпратите потвърждение за участие в 

официалната вечеря на E mail: tonyminkova@ncipd.org, както и да преведете съответната 

такса от 25 лв. Таксите за участие и за вечерята се заплащат само по банков път на сметка: 

IBAN: BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с титуляр 

БАПКНИ БУЛНОЗО. За регистрираните след 10 ноември е необходимо да носят със себе си 

копие от платежното нареждане.  

 Подробна информация за регистрацията и предварителна програма можете да намерите 

на www.bulnoso.org. За въпроси на E mail: tonyminkova@ncipd.org.  
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