Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции:
Ключови проблеми и иновативни решения при внедряване на Медицинския
стандарт по ВБИ
БАПКНИ „БулНозо”: Семинар – София, 28.11.2013 г.
Четвъртък,
28 ноември
2013 г.
10.0011.00
11.00 11.20

1-ва
част

11.2011.40

11.4012.00
12.0012.20
12.2012.40

12.4013.00

Превенция и контрол на НИ; Стандартни предпазни мерки;
Предпазване на персонала.

Преподавателски
екип



Регистрация



Съвременни аспекти на контрола и превенцията на НИ.
Епидемиологично значими патогени: превенция и контрол на
инфекции, причинени от MRSA, VRE, C. difficile.

Доц д-р Росица
Вачева-Добревска.



Clostridium difficile – за новата опасност и натрупания опит в
САЩ (Фирмена презентация).

Медицинска техника
Инженеринг ООД



Превенция на нозокомиални инфекции. Стандартни предпазни
мерки. Защита на персонала. Дейност на БАПКНИ „БулНозо” в
подкрепа на внедряването на националния стандарт по ВБИ.

Доц д-р Нина Гачева



Ваксинопрофилактика на ротавирусните инфекции – най-чести
ВБИ при децата под 5 години.



Превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на
здравеопазването и болниците – представяне на Директива
2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010 г. за прилагане на
рамковото споразумение и начални резултати от внедряването
й у нас.



Прилагане на нагледни средства при обучениe за представяне
на директива 20/10/32/ЕС на Съвета от 10.05.2010. Ентерално
хранене от Б. Браун.

Доц д-р Нина Гачева
(GSK)
Доц д-р Росица
Вачева-Добревска.

B Braun Medical

Обедна почивка: 13.00-13.30 (Регистрацията продължава)
Превенция на основните групи нозокомиални инфекции:
съвременни стандарти, приложни аспекти и иновации.

2-ра
част

Преподавателски
екип
Д-р В. Войнова –
Георгиева

13.3013.50



Постижения и проблеми при внедряване на Медицинския стандарт по
превенция и контрол на ВБИ в МБАЛ: Резултати от първото анкетно
проучване в страната, 2012 г.

13.5014.10
14.1014-30



Превенция на нозокомиални инфекции при интензивни грижи (Токуда
болница - София)



Адекватно приложение на бактериалните филтри: значение за
Draeger
превенцията на инфекции, свързани с механична вентилация (Фирмена
презентация).

14.3014.50
15.0015.20
15.3016.00



Превенция на нозокомиални инфекции, свързани със централни
венозни катетри (УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”).

Д-р В. Тодорова



Решения за превенция на вентилационно-асоциирана пневмония и
автоматична дезинфекция на ендоскопи.

Infomed



Иновативни техники и съвременни европейски практики за превенция
на нозокомиални инфекции, свързани с инвазивни процедури –
Практически аспекти.



Превенция на легионелози: Екологична и здравословна
дезинфекция на питейна вода (Фирмена презентация).



Микробиологичен мониторинг в отделение за интензивни грижи

Д-р Е. Джигошева



En Compass – нова програма за контрол на качеството на почистването
и дезинфекцията на повърхности.

Еcolab



Иновативна техника за поставяне на ръкавици и осигуряване на
максимална превенция на нараняванията с остри предмети.

МТИ ООД



Иновативни техники – Продължение и дискусия

Лили Делева - СКИ

16.0016.20
16.2016.30
16.3016.50
16.5017.10
17.1017.30
18.00

Закриване на семинара. Коктейл на БулНозо – на чаша вино с
колеги и приятели.

Д-р Г. Симеонов

Лили Делева - СКИ
Chem Oxide

СКИ - специалист по
контрол на инфекциите

1

