
10-ти ННААЦЦИИООННААЛЛЕЕНН  ККООННГГРРЕЕСС    ППОО  ННООЗЗООККООММИИААЛЛННИИ    ИИННФФЕЕККЦЦИИИИ  ннаа  ББууллННооззоо    

  УУММББААЛЛ  ««ССввееттаа  ААннннаа»»  --  София, 20 – 21 ноември, 2014 г.  

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

 Във връзка с предстоящето провеждане на  ддеессееттиияя  ннааццииооннааллеенн  ккооннггрреесс  ппоо  

  ннооззооккооммииааллннии  ииннффееккццииии  , организиран от БАПКНИ “Булнозо”, съвместно с  УУММББААЛЛ  

                        ««ССввееттаа  ААннннаа»»  --  София със съдействието на МЗ, Ви информираме за  следното: 
 ККооннггрреессъътт  ще се проведе на 20-21 ноември, 2014 г. в конферентния център на 

УМБАЛ „СВ. АННА” - СОФИЯ.  

 Регистрация – в залата, от 800 до 1000 часа на 20.11.2014 г. (четвъртък)  и през   
                        почивките между работните сесии; 
                        Членовете на БулНозо могат да уредят заплащането на встъпителни и годишни 
                        вноски при регистраторите. 

 Официално откриване - в 1000 на 20 ноември (не се допускат закъснения).  
Работната програма на конгреса ще продължи до 1300 часа на 21 ноември (петък).  

 В центъра на програмата ще бъде ВТОРИЯT НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА 
БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ, посветен на превенция на нозокомиалните инфекции 
(НИ) при интензивни грижи и нараняванията с остри предмети в сектора на 
здравеопазването (Директива 2010/32/ЕС) . Семинарът е неразделна част от 
програмата на конгреса и на него са поканени всички участници. 

 Програмата включва и КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „Пакетите/бънделите от мерки 
за превенция на нозокомиални инфекции – трансформиране на науката в 
ежедневна практика” с гост-лектор Проф. д-р Петер Тенке, член на 
Европейската секция по инфекции в урологията на Европейската Асоциация 
по урология. С участието на водещи клинични специалисти ще дискутираме 
необходимостта от промени в мисленето и практиките по превенция на 
нозокомиалните инфекции в контекста на Националния стандарт по ВБИ. 

 В залата има само мултимедиен проектор – устните съобщения трябва да са 
подготвени като ppt (power point) презентации и да се носят записани на USB 
(Флаш) или диск . 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:  специално съставен Наръчник 
със стандарти и препоръки  за превенцията на нозокомиалните инфекции в 
клиничната практика, Удостоверението за кредитни точки и кафе-паузите. 

 Общото събрание на БАПКНИ БулНозо ще се състои в залата от 1730 на 20 
ноември, важно е присъствието на всички индивидуални членове и 
представителите на болници-колективни членове, тъй като ще се гласуват 
промени в Устава.  

 Вечерята е предвидена за 1830 на 20.11.2014 в механа „Младост”- бул. 
„Димитър Моллов” - на пешеходно разстояние от УМБАЛ „Св. Анна”. 

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

  Конгресните такси и куверта за Официалната вечеря 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 10-ия 
 конгрес на БулНозо и името на участника. При регистриране след 15 ноември
 носете със себе си копие от платежното нареждане.  
  Подробна информация за регистрацията,  документите и програмата можете да 

 намерите на www.bulnoso.org. За  въпроси на E- mail: tonyminkova@ncipd.org и тел:  
         Тони Минкова: 02/9461552 или доц. д-р Р. Вачева:  0882 53 95 65. 

http://www.bulnoso.org/
mailto:tonyminkova@ncipd.org

