VIII НАЦИОНАЛЕН КО
КОНГРЕС ПО
НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ
ВМА, София, 28 – 29 октомври 2010 г.
Второ съобщение
Уважаеми колеги,
Във връзка с предстоящото провеждане на осмия национален ко
конгрес по нозокомиални
инфекции, организиран от Българската асоциация по превенция и контрол на но зокомиалните
инфекции “Булнозо”, съвместно с Националния център по заразни и паразитни болести - Националния
референтен център по ВБИ на НЦЗПБ и Военно-медицинска академия, със съдействието на
Министерство на здравеопазването Ви информираме за следното:

Осмия национален ко
конгрес по нозокомиални инфекции ще се проведе на 28-29
октомври 2010 г. във Военно- Медицинска Академия – София (киносалона);

Регистрация – във фоайето пред залата на 28.10.2010 г.от 830 – 1230 часа; за
участниците в предконгресния курс регистрацията ще стане на място, в учебната зала на
референтния център по ВБИ – НЦЗПБ, бул. Янко Сакъзов” 26 (в двора).

Официално откриване – в 14 00ч. на 28 октомври.
Научната програма на конгреса ще продължи до 1500 часа на 29.10.2010 г.

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.

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



Всички участници от страната, които искат да ползват хотел трябва СПЕШНО да
изпратят заявка на ел. адрес: tonyminkova@ncipd.org или да се обадят на тел: 02/946 15 52 на
Антоанета Минкова като посочат име, вида на стаята (единична или двойна) и датите за
нощувка в хотел «Шипка» (бул. «Тотлебен» № 34А – срещу института «Пирогов» до хотел
„Родина” ). За двойните стаи посочвайте с кого ще комбинирате нощувката.

Организаторите ще предоставят заявка за регистрация под формата на списък на
рецепцията на хотела, а участниците заплащат сами нощувките (със закуска) на рецепцията на
преференциални цени: 45 лв. за единична и 66 лв за двойна стая. За да се ползват тези цени е
необходима група от най-малко 30 човека.



Информацията за регистрационните такси се намира в 1-то съобщение. За
редовните членове таксата е 50 лв., а с предконгресния курс – 70 лв. Таксата включва
получаване на материалите, вкл. новите броеве на списанието и кафе-паузите. За официалната
вечеря, организирана в хотел “Шипка” на 28 октомври се превеждат допълнително 20 лв.

Таксите се уреждат само чрез заплащане по банков път на сметка:
IBAN: BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с титуляр БАПКНИ
БУЛНОЗО. В платежното се посочва, че преводът е за 8-ия конгрес на БулНозо и името на
участника. За регистрираните след 15 октомври е необходимо да носят със себе си копие от
платежното нареждане.

Не забравяйте ДА СИ ИЗПРАТИТЕ ПОПЪЛНЕНИ РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ за да
БЪДЕТЕ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА УЧАСТНИЦИТЕ. В тях са включени данните, необходими за
издаване на фактура и за получаване на Удостоверение за кредитна оценка.
Актуална информация за конгреса, можете да намерите и на www.bulnoso.org
Допълнителна информация можете да получите от:
Доц. Вачева: тел/факс: 02/946 15 89,
доц. Гачева: GSM 0886-321-286 ; Е-mail: nina.gacheva@gmail.com;
Антоанета Минкова: тел: 02/946 15 52; Е-mail: tonyminkova@ncipd.org.

