
      

  :Изх. № 8/28. 05.2010 г.                                                                      

                                                                                                               . 

         

             
 
           ДО 

                   ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  
                   МБАЛ  
                   ГР......................................... 

 

Уважаеми господин Директор, 
 
                  По традиция всяка година програмата на националния форум на БулНозо 
включва докладване на резултати от общонационално проучване върху актуални за 
страната проблеми по превенцията и контрола на инфекциите.  Тази година специалистите  
от Националният референтен център по ВБИ (НРЦ-ВБИ) към НЦЗПБ и БулНозо Ви 
предлагат да се присъедините към предстоящото мултицентрово проучване върху 

нивото и продължителността на имунитета след хепатит В ваксинация при здравните 

работници в страната. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в НРЦ-ВБИ 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 нозокомиалните инфекции. За целта прилагаме 
образец на списък с необходимите данни за имунизационния статус (дати на приложените 
дози хепатит В ваксина) и резултатите от серологичното изследване за хепатит В маркери 
на имунизираните лица от персонала. Молбата ни е, да разрешите изпълнението на тази 
задача от болничния епидемиолог/пом. епидемиопог или сестрата по контрол на 
инфекциите, респ. главната сестра на болницата. 
                Проучването ще бъде проведено при пълна конфиденциалност като анализ на 

обобщените данни, без да се свързват данните с конкретни имена на лица или 

болнични заведения. Допълнително, за Ваша информация и улеснение прилагаме 
информация за алгоритъма на проследяване имунитета след приложение на хепатит В 
ваксинация при работещите в условията на висок риск от кръвни експозиции.  
               Попълнените списъци се изпращат най-късно до 1 септември 2010 г. на доц д-р 
Росица Вачева на адрес: София 1504, бул. Янко Сакъзов №26, НЦЗПБ, НРЦ-ВБИ. 
Допълнителна информация можете да получите на тел/факс 02/946 15 89 или на ел. адреси: 
rdobrevski@gmail.com или nina.gacheva@gmail.com.                   
                                                                                    
         С уважение: 
  
 
 
 
Доц. д-р Нина Гачева                             Доц д-р Росица Вачева , дм                                                   
Председател на УС на БулНозо             Ръководител на НРЦ- ВБИ и 
     Председател на Организационния комитет на конгреса 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  списък-образец и информация. 
 
 
 
 

ул. “Янко Сакъзов” №26, НЦЗПБ, 1504 София, e-mail: gachevanina@ncipd.org, тел/факс: 02/946-15-89 

 

 


