ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА
Лекционен курс и практическо наставничество
27 май 2011 г.

Защита на пациента и предпазване на персонала от
нозокомиални инфекции (НИ)
Превенция и контрол на НИ; Стандартни и допълнителни
предпазни мерки; Предпазване на персонала.

Преподавателски екип

8.309.30

•

Съвременни аспекти на контрола и превенцията на НИ.
Епидемиологично значими патогени: превенция и контрол на C.
difficile инфекцията при пациенти

Доц д-р Р.ВачеваДобревска

9.4510.45

•

Превенция на нозокомиални инфекции. Стандартни предпазни
мерки Защита на персонала. Имунизации; Използване на средства
за лична защита

Доц д-р Нина
Гачева

11.0011.30

•

Надзор на нозокомиалните инфекции – основни задачи на екипа
по контрол на инфекциите . Анкетни проучвания.

11.3012.45

•

Хигиена на ръцете. Необходими условия и средства за
провеждане. Готовност за спазване (комплайънс) при мерките за
хигиена на ръцете Практическа работа по групи – упражнения с
лампата, техника на дезинфекция на ръцете.

Петък,
27 май 2011 г.
1-ва част

27 май 2011 г.
2-ра част

Д-р Вили Войнова
– Георгиева
Доц д-р
Вл. Новкиришки
Д-р Вили Войнова
– Георгиева
СКИ:
Фани Цветкова

Превенция на основните групи нозокомиални инфекции и
практическо наставничество

Преподавателски екип

1-ва
група

13.0013.45

•

Превенция на основните групи нозокомиални инфекции:
съвременни стандарти и приложни аспекти - практическо
наставничество

СКИ:
Лили Делева

2-ра
група

13.0013.45

•

Снабдяване със стерилни материали: организация,
инфраструктура, изисквания за квалификация на персонала,

Д-р Асен
Пачеджиев

•

Хигиенни стандарти (въздух, вода): мониториране на процесите.

4.0014.45

•

Нозокомиални инфекции на пикочните пътища. Хигиенни мерки Доц д-р Р.Вачевапри поставяне и поддържане на урокатетър, супрапубично
Добревска.
отвеждане на урина. Вземане на проба урина.

14.4515.30

•

Инфекции в мястото на операцията (Постоперативни
инфекции). Грижи за раната. Практическа работа – алгоритми за
асептична смяна на превръзки, смяна на превръзки при
инфектирани рани, индивидуални стерилни пакети, подготовка на
количка за превръзка, необходимост от антисептици и т.н.)

СКИ:
Лили Делева

15.4516.30

•

Нозокомиални инфекции, свързани със съдови катетри.
Инфузионна терапия. Превръзки. Продължителност на
използване на катетрите.

Доц д-р Р.ВачеваДобревска.

16.3017.15

•

Инфекции на дихателните пътища. Хигиенни мерки при
интубация, ендотрахеална аспирация при възрастни, деца и
новородени. Трахеотомия – смяна на превръзки. Подаване на
кислород; Инхалация.

СКИ:
Лили Делева

17.3018.15

•

Дезинфекция – методи и средства; изисквания към
дезинфектантите; дезинфекция на обекти с епидемиологично
значение: инструменти, повърхности. Антисептика – основни
принципи и практическо приложение

н.с. I ст. Весела
Илиева
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