
Уважаеми колеги и приятели, 
Българската Асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните (вътреболнич-

ни) инфекции – БулНозо, има за основна цел да предоставя на своите членове и ши-
рокия кръг специалисти от клиничната и профилактична медицина, необходимата за 
тяхното професионално развитие и ежедневна практика информация  по отношение на 
европейските стандарти и нововъведенията в тази област на инфектологията. Своите 
информационно-обучителни цели БулНозо осъществява чрез периодично издаваното 
списание „Нозокомиални инфекции”, обновената интернет страница www.bulnoso.org и 
ежегодно провеждания национален форум, който от тази година придобива формат на 
Национален конгрес с международно участие.

По традиция форумът включва обучителен модул от лекции, представени от признати 
наши и чуждестранни експерти. За първи път  през 2010 г. за целите на обучението ще 
бъде организиран предконгресен курс на тема „Лечение на раните” (Wound management) 
с лектор – международно признат експерт по проблема. Основните теми по надзора на 
нозокомиалните инфекции (НИ), с неговите епидемиологични, етиологични и клинични 
аспекти, както и приложението на комплекса от мерки за превенция на инфекциите, 
свързани със здравните грижи, ще бъдат предмет на обсъждане в работните сесии на 
конгреса. Чрез симпозиумите и фирмената изложба ще бъдат илюстрирани съвремен-
ните постижения в методите и технологиите за получаване и приложение на продукти за 
осигуряване на болничната хигиена, дезинфекция и стерилизация.

8-ия Национален конгрес на БулНозо ще продължи да подкрепя инициативата 
на Световната здравна организация „Безопасността на пациента – глобално предиз-
викателство”, като в центъра на своята тематика предвижда широко обсъждане на 
проблема за хигиената на ръцете – обучение, мониториране и подходи за осигуряване 
на по-стриктно спазване.

Организационният комитет кани всички  лекари, специалисти по здравни грижи, 
биолози, химици и други специалисти, за които тематиката на форума ще представлява 
определен научен или практически интерес, да вземат участие в тазгодишния конгрес 
на БулНозо, който ще се проведе в конферентната база на ВОЕННОМЕДИЦИНСКА 
АКАДЕМИЯ – София. 

Доц. д-р Нина Гачева, дм Доц. д-р Росица Вачева-Добревска
Председател на БАПКНИ на БулНозо Председател на Организационния  комитет:

VIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС 
по НОЗОКОМИАЛНИ 

ИНФЕКЦИИ
28–29 октомври 2010

 Научна програма

28.10. – четвъртък

830 – 1230    
Регистрация и поставяне на посте-
рите (ВМА – пред залата).  

830 – 1300    
Предконгресен курс: „Лече
нието на  раната – мултидис
циплинарна област” (НЦЗПБ 
– учебната зала на НРЦ – ВБИ) 
Йоланда Петер

1400 – 1430  Откриване. Приветст
вия към участниците

 Пленарни доклади
1430 Н. Гачева

БулНозо през 2009 г.: Развитие и 
дейност в подкрепа на инициати-
вата на СЗО „Безопасност на паци-
ента”.

1440  Р. ВачеваДобревска 
Инфекции, свързани с медицинско-
то обслужване: влияние върху здра-
вето на обществото и перспективи 
за контрол, съгласно съвременните 
стандарти на Европейски Център 
за Контрол на Заболяванията, 
Стокхолм

Първа сесия:  
Защита на персонала

Председател:  
Р. ВачеваДобревска, Н. Гачева
Секретар: В. ВойноваГеоргиева

1500 Н. Гачева, Р. ВачеваДобревска, 
В. ВойноваГеоргиева, П. Теохаров  и 
колектив от МБАЛ в страната. 

Защита на медицинския персонал 
с хепатит В имунизация – анализ 
на серологични и епидемиологич-
ни данни от МБАЛ в страната

1510 В. Цанева, Х. Дженева,  
Г. Лазарова, К. Добрев, С. Русева. 

Относно защитата на персонала на 
УМБАЛ Стара Загора срещу вирусен 
хепатит В – анкетно проучване

1520 А. Кеворкян, П. Теохаров, Н. 
Петрова, Й. Стоилова, Н. Ангелова, 
А. Плачкова

Защита на медицинския персонал 
с рекомбинантна хепатит В вакси-
на: оценка на първичния имунен 
отговор и  неговата продължител-
ност – 10 години след проведена 
имунизация.

1530 Н. Гачева
Нови данни потвърждават 
широката и продължителна 
защита срещу рак на маточната 
шийка след ваксинация с Cervarix 
(GlaxoSmithKline)

1550  Т. Червенякова
ХИВ инфекцията, като нозокоми-
ална: Общи правила за лечение

1600  А. Галев 
Ефикасна защита на персонала 
срещу грип: IDFlu (Sanofi Pasteur)

1615 – 1630  Кафе пауза

Втора сесия:  
Безопасност на пациента 

– Надзор на НИ

Председател: Н. Рибарова,  
Е. Кьолеян

Секретар: Й. Митова
1630  Бланка Гстетнер AB 100 – тест, 
комбиниращ test  Bowie & Dik и Helix в един 
продукт (GUS – Albert Browne Steris)
1700 Р. ВачеваДобревска, И. Иванов, 
Е. Добрева 

Молекулярно-генетично проучва-
не върху проблемни за болнична-
та патология множествено-резис-
тентни бактериални видове

1710  Н. Рибарова, Й. Митова.
Проучване върху динамиката на 
епидемичния процес при нозоко-
миалните инфекции в България 
през 2009 година. 

1720  М. Валентинова, Е. Кьолеян, Т. 
Кантарджиев, К. Стаменов,  
Т. Анакиева, Ш. Тете 

Скрининг за фекално носителство 
на ESBL-продуциращи щамове от 
сем. Еnterobacteriaceae 

1730 Б. Майер
СЕ маркировка – сигурност за 
пациенти, медицински персонал и 
инструменти (Ecolab)

1800 Г. Лазарова, К. Рачкова,  
Д. Руканова, В. Цанева

Бактерии с множествена резис-
тентност, изолирани от пациен-
ти от интензивни отделения на 
УМБАЛ-ЕАД, Стара Загора

Дискусия
1900 Официална вечеря

29. 10.  –  петък

Трета сесия:  
Безопасност на пациента 

– превенция на НИ

Председател:  
Вл. Новкиришки, Й. Стоилова

Секретар:  
И. Иванов, М. Стоянова

900 Симпозиум на фирма Enviro
Chemie

 Фолкер Лу. Термична дезакти-
вация на заразни болнични отпа-
дъчни води.   
 Фолкер Лу. Инсталации за дезак-
тивиране на радиоактивни води в 
нуклеарната медицина. 

1000 М. Стоянова, Е. Алексов,   
Св. Йорданова

За мястото на сензорните безкон-
тактни системи при дезинфекция-
та на ръцете в здравната практика

1010 Ф. Цветкова,  Г. Попов, 
Л. Делева, Е. Николова

Хигиенна дезинфекция на ръце-
те чрез безконтактна система за 
дозиране на антисептик

1020 Н. Стоева, А. Корчева,  
В. Николова

Грижи за болни от грип –  хигиенни 
и епидемиологични аспекти.

1030– 1050 Кафепауза

Четвърта сесия: 
Безопасност на пациента 

– превенция на НИ

Председател: 
В. Монев, Н. Вълканова 

Секретар: Е. Добрева, Е. Алексов
1050 П. Иванов

Необходим или задължителен е 
контролът на въздуха в зоните и 
помещенията за инвазивно лече-
ние. (ССSBG)

1120 Ц. Паунов, Н. Вълканова,  
Д. Стойчева, Т. Панайтова, В. Дими
трова, С. Станева, Н. Циплакис

Роля на немедицинската техника 
и апаратура в болничните заве-
дения като фактор за поддържа-
не на циркулацията на санитарно 
– показателните микроорганизми 
в болничната среда.

1130 Р. ВачеваДобревска
Съвременни подходи при превен-
ция на инфекциите на хирургич-
ното място.

1145  И. Рашев
Цялостни решения за превенция 
на ВБИ: хигиена на ръце и кожа, 
дезинфекция на помещения и сте-
рилизация на термочувствителни 
инструменти. (Johnson&Johnson)

1200  Й. Митова, Н. Рибарова, 
М. Коцева

Нозокомиалната инфекция на 
хирургичната рана в гинеколо-
гичните и родилни отделения за 
периода 2000–2009 г.

1210  Л. Делева
Хигиенни стандарти при поста-
вяне и поддържане на уретрален 
катетър 

1220 Л. Михайлова, И. Христова, 
М. Маринова, Д. Стойков,
Б. Стаменов

Ретроспективно проучване на диа-
бетната полиневропатия за пери-
ода 2007-2009 г. в УМБАЛ „Д-р Г. 
Странски” ЕАД.

1230 – 1300   Дискусия
1300  Постерна сесия – дискусия в 
залата

Председател:  
Р. ВачеваДобревска, Н. Гачева

Секретар:  
В. Войнова-Георгиева 

1330   Заключителна дискусия
1400  Официално закриване

Dear colleagues and friends,
The primary aim of the Bulgarian Association for Prevention and Infection Control “BulNoso” is to 
enable its members and the wide spectrum of specialists in clinical and preventive medicine with a 
regular source of information on current European standards and worldwide achievements in Ithis 
area of infectology in order to support their continuing professional qualification and everyday 
practice perfection. For this purpose 3 main instruments are developed: the scientific journal “ 
Nosocomial infections”, the renovated web page www.bulnoso.org and the annually held national 
forum, which has changed its format since this year to become a National Congress on Nosocomial 
Infections (NCNI) with international participation.Traditionally, this Forum incorporates an 
educational module of lectures presented by leading national and international exprerts.
In 2010, for the first time, a short pre-congress course on wound management „Wound healing as 
a multidisciplinary business” will be organized for the educational purposes with an international 
expert in the field as a lecturer. The major topic of the surveillance of healthcare-associated 
infections (HAI) with its epidemiologic, etiologic and clinical aspects, as well as the complex 
of measures aimed at prevention of HAI will be discussed during the sessions of the congress. 
Through the industry symposia and exhibitions, current developments will be illustrated in the 
technology of production and methods of administration of the products for use in hospital 
hygiene, disinfection and sterilization.
8th National Congress on Nosocomial Infections will continue to support the initiatives of WHO 
Global Alliance for Patient Safety focusing primarily on hand hygiene adherence: education, 
monitoring and different approaches for improvement. 
On behalf of the Organizing Committee we invite all medical specialists, biologists, chemists and 
other specialists who have scientific or practical interests in the topics related to the infection 
control to join us for this year congress of BulNoso at the conference centre of the MILITARY 
MEDICAL ACADEMY-SOFIA.

President of BulNoso Board: President of the Organizing Committee:
Assoc Prof Dr Nina Gatcheva Assoc Prof Dr Rossitsa Vacheva-Dobrevska



VIII НАЦИОНАЛЕН 
КОНГРЕС 

ПО НОЗОКОМИАЛНИ 
ИНФЕКЦИИ

28–29 oктомври 2010
ВМА – София

посветен на:
БЕЗОПАСНОСТТА 

НА ПАЦИЕНТА – ГЛОБАЛНО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Организиран от:
Българска асоциация по превенция 

и контрол на нозокомиалните инфекции

съвместно с: 
 НЦЗПБ, Националния референтен център на НЦЗПБ 

и Военномедицинска академия,  
със съдействието на Министерство на здравеопазването

1. Ф. Цветкова, М. Борисова, Б. Чаков, В. ВойноваГеоргиева. Анкетно проучване 
за риска от вирусен хепатит В и С сред медицинския персонал на Софийска област 
2008–2009 г. 

2. Н. Тодорова, Д. Сомлева, С. Денева, К. Драгиева. Знанията на болните от активна 
белодробна туберкулоза като фактор за опазване на околните от заразяване

3. Б. Чаков, Ж. Донков, Ф. Цветкова, М. Борисова.  Сравнително срезово проучване 
на болестност от нозокомиални инфекции в хирургичните и интензивни отделения 
на МБАЛ в Софийска област 2007 – 2009 г.

4. Й. Стоилова, Р. Райчева, А. Ке воркян, Б. Захариева. Вътреболнични инфекции: 
методи за оценка на финансовите разходи

5. Д. Амуджиян, Н. Бойчева. Борба с нозокомиалните инфекции – елемент от обуче-
нието на акушерки

6. Н. Бойчева, Д. Амуджиян. Мястото на медицинската сестра в борбата с нозокомиал-
ните инфекции в урологията

7. Б. Кайракова, Т. Перчемлиева, В. Станчева, В. Карабойдева, С. Събева. 
Вътреболничен взрив от морбили в детско отделение при МБАЛ-ЕООД гр. Казанлък

Постерна сесия

Полезна информация
Научно-практическите сесии на 8-и Национален конгрес по нозокомиални 
инфекции се провеждат във ВМА – 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). 

•
Програмата включва 4 работни сесии с устни съобщения и предконгресен 
курс на тема: „Лечението на раната – мултидисциплинарна об
ласт” (с лектор – Йоланда Петер, международно признат експерт 
по проблема).  
Пред конферентната зала е определено и маркирано място за разполагане 
на постерите, които не трябва да бъдат по-широки от 90 см. Предвидена е 
заключителна постерна сесия с дискусия в залата.

•
Фирмената експозиция (28–29 октомври) е разположена във фоайето пред 
залата. В непосредствена близост се сервират кафе-паузите.

•
Членовете на БулНозо могат да уредят заплащането на встъпителни и 
годишни вноски при регистраторите. 

Ф и р м е н и  щ а н д о в е

1. МТИ
2. ГлаксоСмитКлайн
3. Еколаб

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател
доц д-р Р. Вачева-Добревска, дм

БУЛНОЗО:  
доц. д-р Н. Гачева, дм; д-р В. Войнова-Георгиева;  

доц. д-р Вл. Новкиришки, дм; Фани Цветкова; Невена Ангелова; М. Додова
НЦЗПБ: 

А. Курчатова, дм; А. Минкова; А. Гандева; С. Груева;  К. Арабаджиев; 
И. Иванов, дм; Е. Добрева; М. Стоянова; Е. Алексов

ВМА: 
Полк. д-р Юлиян Дочев;  Р. Матеев; М. Илиева; К. Рашева; В. Янакиев

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Христо Тасков, дмн; Генерал-майор проф. д-р Стоян Тонев, дм; 
Проф. д-р Вилиам Монев, дмн; Полк. доц. Евгени Белоконски, дм; 

Проф. д-р Мира Кожухарова, дм; Проф. д-р Енчо Савов, дмн;  
Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн; Доц. д-р Камен Плочев, дмн; 

Проф. д-р Иван Митов, дмн; Акад д-р Ангел Гълъбов, дмн;  
Доц. д-р Емма Кьолеян, дм; Полк. доц. Крум Кацаров, дм; 

Проф. д-р Зоран Величкович, дмн; Проф. д-р Бранислава Коцич, дмн;  
Доц. д-р Зоран Милошевич, дмн

Предконгресен курс
За първи път през 2010 г. за целите на обучението към програмата на 8-ия Национален 
конгрес по нозокомиални инфекции е организиран предконгресен курс на тема: 
„Лечението на раната – мултидисциплинарна област” (с лектор Йоланда Петер, 
международно признат експерт по проблема). 
28.10. 2010 (Четвъртък) 830–1300 

Фактори, оказващи влияние върху  хроничната рана.
Хроничните рани и стъпките за поддръжка на лечението.
Модерното лечение на раната.
Показания и противопоказания за приложение на различните продукти  
в тази област.

pre-congress course
For the first time a pre-congress course: “Wound healing as a multidisciplinary busines” is 
included in the scientific programme of the 8th National Congress on Nosocomial Infections. The 
lecturer (Jolanda Peter from Switzerland ) is an internationally recognized expert in the field. 
28.10. 2010 (Thursday) 830–1300 

Influencing factors of the chronic wound
Chronic wounds and supportive steps in healing
Modern wound treatment:
Indication, contraindication of products

8th National Congress on Nosocomial Diseases (NCND) 
October 28–29, 2010 

Military Medical Academy – Sofia dedicated to: 
WORLD ALLIANCE FOR pATIENT SAFETY

Friday, October 29, 2010

9 00 – 1030 Session 3: Patient safety –  
prevention of nosocomial infections
1030 – 1050 Coffee Break – Exhibition & 
Poster Area
10 50 – 1300 Session 4: Patient safety 
– prevention of nosocomial infections
12 30 – 1300 Lunch  & Poster Viewing
13 00 – 1330 Session 5: Poster session & 
Final Discussion
 14 00 – Closing Remarks

Thursday, October 28, 2010

830 – 1230    Registration of participants 
and affixing of the posters (Military 
Medical Academy – in front of the confer-
ence hall)
830 – 1300   Precongress course „Wound 
healing as a multidisciplinary business” 
(NCIPD – National Reference Centre of HAI)
1400 – 1430 Opening Ceremony and 
Welcome Addresses
1415 Keynote Lectures
15 00 – 1615 Session 1: Personnel protection
1615 – 1630 Coffee Break – Exhibition & 
Poster Area
16 30 – 1810 Session 2: Patient safety 
– surveillance of nosocomial infections

SCIENTIFIC pROGRAMME

4. J& J
5. Токуда Хоспитал Сървис
6. Стерамед

7. ГЮС
8. Б. Браун Медикал
9. Сервизмед

Регистрация

Вход към 
кафепауза

Гардероб

2 1

Вход към сградата

Вход към залата
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