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НОЗОКОМИАЛНИТЕ  ИНФЕКЦИИ „БУЛНОЗО”  
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Националния референтен център по ВБИ на НЦЗПБ  

и УМБАЛ „Света Анна” – София 
със съдействието на Министерство на здравеопазването 

  
ССооффиияя,,  2255--2266  ооккттооммввррии  22001122  гг..  

 
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

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”, обновената Интернет 
страница www.bulnoso.org и Националния конгрес с международно участие. 

По традиция, основните теми по надзора на нозокомиалните инфекции с неговите 
епидемиологични, етиологични и клинични аспекти, както и приложението на комплекса от 
мерки за превенция на инфекциите, свързани със здравните грижи, ще бъдат 
предмет на обсъждане в работните сесии на конгреса, а фирмената изложба ще илюстрира 
съвременните постижения в методите и технологиите за получаване и приложение на 
продукти за осигуряване на болничната хигиена, дезинфекция и стерилизация. 

През 2012 г. в центъра на програмата ще бъде посветената на 10-годишния юбилей 
на Българо-Швейцарската Програма по Болнична Хигиена КРЪГЛА МАСА НА 
ТЕМА: „БШПБХ – Какво успяхме да променим”. С участието на подготвените по 
Програмата специалисти ще се опитаме да проследим промените в мисленето и 
практиките по превенцията на нозокомиалните инфекции на всички нива. Домакин 
на конгреса тази година ще бъде една от моделните болници на БШПБХ - УМБАЛ  
„Св. Анна” – София, пример за успешно съчетаване на добрите традиции с процесите на 
обновление и внедряване на европейските стандарти за здравеопазване. 

9-ия Национален конгрес на БулНозо ще продължи да подкрепя инициативата на 
Световната здравна организация “Безопасността на пациента – глобално 
предизвикателство”, като фокусира своята тематика върху проблема за хигиената на ръцете 
и спазване на хигиенните стандарти при медицинските грижи -  гаранция за качествено 
здравеопазване в лечебните заведения. 

Организационният комитет кани 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 9-ия КОНГРЕС НА БУЛНОЗО, който ще се проведе в 
конферентния център на УМБАЛ „СВ. АННА” - СОФИЯ.  

 

 

Председател на Организационния  комитет:  Доц. д-р Нина Гачева 
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ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Безопасност на пациента - надзор и превенция на НИ. 

2. Хигиена на ръцете – обучение, мониториране и оценка. 

3. Почистване, дезинфекция и стерилизация в болничната практика. 

4. Защита на персонала и пациентите чрез имунопрофилактика.  

Тази година специално внимание ще бъде отделено на инфекциите, 
причинени от C. difficile, инфекциите на хирургичното място и 
пневмониите  
 
ДОКЛАДИ И ПОСТЕРИ 
Продължителността на устните съобщения е 10 мин. В залата ще бъде осигурено място 
за поставяне на постерите и съвременна техника за онагледяване: мултимедия.  
КРЕДИТНА ОЦЕНКА 
Всяка година конгресът получава заслужено висока оценка като Национален научно-
практически форум, носещ значителен брой кредитни точки, необходими в хода на 
специализацията или продължителната квалификация на медицинските специалисти – 
лекари и специалисти по здравни грижи. За целта, към материалите от 
симпозиума, участниците ще получат от БЛС или от БАПЗГ  удостоверение с 
кредитна оценка. За специалистите, които не са включени в тази кредитна система, 
ще бъде осигурено удостоверение за участие. 
РЕГИСТРАЦИЯ: СРОКОВЕ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 

30 юни 2012 г. 

Краен срок за изпращане на попълнените 
регистрационни карти, таксите и резюметата на 
научните доклади  
 

Такси за участие* 
Индивидуални участници и представители на болнични заведения, 
които са редовни членове на БулНозо  
(с платен чл. внос за 2011 г. и 2012 г. ) 
 

60 лева 
 

Участници, които не са членове на БулНозо  85 лева 

*Таксата включва и официалната вечеря на 25 октомври  
 
Регистрационните карти и резюмета могат да се изпращат: 
- по пощата на адрес: доц. д-р Росица Вачева-Добревска, НРЦ-ВБИ, Национален 
център по заразни и паразитни болести, бул. “Янко Сакъзов” № 26, София 1504 или 
- на E mail: info@bulnoso.org (като прикачен файл) 
- на тел./факс: 02/ 946 15 89. 
Актуална информация и образци на регистрационните карти за конгреса, както 

и изискванията към резюмето ще намерите в секция „Конференции и семинари” на 

обновената интернет страница на БулНозо www.bulnoso.org. 

Всички такси трябва да се превеждат само по банков път на сметка с номер: 

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

БАПКНИ БУЛНОЗО. В платежното се посочва, че преводът е за 9-ия конгрес на БулНозо 

и името на участника. 


