
9-ти НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН К КООНГРЕС НГРЕС  ПО ПО  НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ на БулНозо НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ на БулНозо 

УМБАЛ «Света Анна» УМБАЛ «Света Анна» - - София, 25 – 26 октомври 2012 г.

    Т р е т о  с ъ о б щ е н и е
Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящето провеждане на деветия национален деветия национален к коонгрес нгрес попо  
нозокомиални инфекциинозокомиални инфекции  , организиран от БАПКНИ“Булнозо”, съвместно с НРЦ- ВБИ 
на НЦЗПБ и УМБАЛ «Света Анна» УМБАЛ «Света Анна» - - София със съдействието на МЗ, Ви информираме за 
следното:

 ККоонгресът нгресът ще се проведе на 25-26 октомври 2012 г. в конферентния център на 
УМБАЛ „СВ. АННА” - СОФИЯ. 

 Регистрация – в залата, от 800 до 1000 часа на 25.10.2012 г. (четвъртък)  и през 
почивките между работните сесии; 

 Официално откриване - в 1030 на 25 октомври (не се допускат закъснения).  
Работната програма на конгреса ще продължи до 1430 часа на 26 октомври (петък). 

 Сесията, посветена на 10-годишния юбилей на Българо-Швейцарската 
протрама за болнична хигиена ще се проведе на 26 октомври от 1100 до 1330 
часа с тематични доклади и кръгла маса на тема: ”БШПБХ - Какво успяхме да 
променим” – за споделяне на опита, постиженията и проблемите от 
специалистите по контрол на инфекциите от различни МБАЛ/УМБАЛ/СБАЛ в 
страната. Сесията е неразделна част от програмата на конгреса и на нея са 
поканени всички участници.

 Предвидено е практическо наставничество – ден на „отворени врати” в две 
отделения на УМБАЛ „Св. Анна” -  Отделението за централно снабдяване със 
стерилни материали и 1–во отделение на КАИЛ (лектори: Ц. Христова и Л. 
Делева).

 В залата има само мултимедиен проектор – устните съобщения трябва да са 
подготвени като ppt (power point) презентации и да се носят записани на диск 
или на USB (Флаш); не се приемат презентации, записани на дискета!

 В конферентната зала е определено и маркирано място за разполагане на  
постерите, които не трябва да бъдат по-широки от 90 см. От регистраторите ще 
ви бъдат предоставени материали за монтирането им на стената.

 Изложбените щандове за демонстриране на фирмените постижения в областта на 
болничната хигиена и дезинфекцията ще бъдат във фоайето пред залата;

 За регистрираните с конгресна такса и за поканените от Организационния комитет 
участници, конгресните материали включват:  новия брой на списанието, кафе-
паузите, Удостоверението за кредитни точки, както и куверта за вечерята, 
която е предвидена за 1930 на 25 октомври в заведението „Папас”- срещу 
УМБАЛ „Св. Анна”. 

 С хотел " Принцес" – София са договорени преференциални цени (нощувка 
със закуска)  за участниците в конгреса. БулНозо ще поеме заплащането за 
групата участници, които до 8 октомври изпратиха своите заявки на 
организаторите (на ел. адрес tonyminkova@ncipd.org или на тел. 02/ 946-15 52). 

 Хотелът се намира в непосредствена близост до Централна гара и автогарата 
(през подлеза за метрото) и има пряка автобусна връзка (№№ 213, 214 и 305) 
с УМБАЛ "Св. Анна", където ще се провежда конгреса. За тези, които пристигат 
сутринта на 25 октомври е уговорено съхранение на багажа до настаняването – 
обадете се на рецепцията.

 Не забравяйте ДА СИ ИЗПРАТИТЕ ПОПЪЛНЕНИ  РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ за да 
БЪДЕТЕ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

 Конгресните таксите се заплащат само по банков път на сметка:
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. При регистриране след 15 октомври  
носете със себе си копие от платежното нареждане. 

 Подробна информация за регистрацията, настаняването и програмата можете да 
намерите на www  .  bulnoso  .  org  . За допълнителни въпроси се свържете с доц. 
Гачева: GSM 0886-321-286; Е-  mail  :     nina  .  gacheva  @  gmail  .  com   или на info@bulnoso.org.
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