
5-ТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 

ПО НОЗОКОМИАЛНИ  ИНФЕКЦИИ НА БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ  
съвместно с „УМБАЛ Св. Анна”-София и с подкрепата на МЗ 

София , 10 ноември 2017 г. 
Второ съобщение 

Във връзка с текущата организация на предстоящия ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН  

СЕМИНАР НА БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ „ Превенция и контрол на 

вътреболничните инфекции-елемент на качествени и безопасни  

медицински грижи” Ви информираме за следното: 

 Семинарът  ще се проведе на 10 ноември, 2017 г. в конферентния център 
на УМБАЛ „СВ. АННА” - СОФИЯ.  

 Регистрация на 10.11.2017 г., петък, от 0800до1000 в залата. Регистрацията 

продължава през почивките между работните сесии;  

 Семинарът е еднодневен - научната програма ще продължи до 1830 на 

10.11.2015 г., след което ще се проведе годишното отчетно събрание на 

БулНозо на което трябва да присъстват индивидуалните членове и 

представителите на болници-колективни членове на БулНозо. 

 През тази година програмата на семинара ще включва актуални въпроси 
от превенцията на ВБИ и ще се фокусира върху превенцията на 
инфекциите на хирургичното място и деконтаминация/обеззаразяване  
на флексибилни (гъвкави) ендоскопи в отделения/клиники/кабинети  по 
гастроентерология със Симпозиум  в партньорство с „Българска 
Асоциация по Гастроинтестинална ендоскопия“- председател Проф. Д-
р Борислав Владимиров, дмн.  
 

 Важно! В тази връзка от първостепенно значение е, ръководствата на 

болниците да подпомогнат присъствието на специалисти от рискови 

клиники (лекари и сестри): хирурзи, уролози, ортопеди, кардиолози и 

гастроентеролози на този семинар.  

 Не забравяйте ДА СИ ИЗПРАТИТЕ ПОПЪЛНЕНИ  ТАБЛИЧКИ С ДАННИ 

НА УЧАСТНИЦИТЕ, за да БЪДЕТЕ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА 

УЧАСТНИЦИТЕ.  

 Спешно ! До 1 ноември т.г. очакваме да ни изпратите потвърждение за 

участие в официалната вечеря на 10.11.2015 на E mail: 

tonyminkova@ncipd.org, както и да преведете съответната такса от 20 

лв. Таксите за вечерята се заплащат само по банков път на сметка: 

IBAN: BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит 

Булбанк, с титуляр БАПКНИ БУЛНОЗО.  

 Подробна информация за регистрацията и предварителна програма 

можете да намерите на www.bulnoso.org. За въпроси на E mail: 

tonyminkova@ncipd.org или rdobrevski@gmail.com 
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