12-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС
ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА БУЛНОЗО
с БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ 2018
съвместно с УМБАЛ „Света Анна”- София
София, 15-16 ноември, 2018 г.
Трето съобщение
Във връзка с текущата организация на конгреса Ви информираме за следното:
➢ Конгресът ще се проведе на 15-16 ноември 2018 г. в конферентния център на
УМБАЛ „СВ. АННА” - СОФИЯ.
➢ Регистрация от 800до1000 в залата. Регистрацията продължава през почивките
между работните сесии; Членовете на БулНозо могат да уредят заплащането на
встъпителни и годишни вноски при регистраторите.
➢ Научните и фирмени съобщения трябва да бъдат подготвени като ppt (power point)
презентации и да се носят записани на USB (Флаш памет); В конферентната зала
е определено място за разполагане на постерите, които не трябва да бъдат пошироки от 90 см.
➢ Официално откриване - в 10 00 часа на 15 ноември. Научната програма на конгреса
ще продължи до 1300 на 16.11.2018 г.
➢ Програмата включва и КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „БОЛНИЧНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ” с гост-лектор Dr.
Christine DENIS – Президент на WFHSS (Световната федерация по болнична
стерилизационна наука) и ръководител на стерилизационната в Лил, Франция –
STERINORD (със съдействието на МТИ ООД).
➢ Изложбените щандове за демонстриране на фирмените постижения в областта на
болничната хигиена и дезинфекцията ще бъдат разположени във фоайето пред
залата.
➢ Конгресните материали включват: Наръчник по стерилизация в лечебните
заведения - практическо ръководство, преведено от английски от колектив на
БулНозо, Удостоверение за кредитни точки и кафе-паузите.
➢ Обръщаме внимание на индивидуалните членове и представителите на болнициколективни членове на БулНозо, че от 1800 на 15.11.2018 г. ще се проведе Общото
отчетно събрание на Асоциацията.
➢ Официалната вечеря е организирана за участниците в конгреса на 15 ноември
от 19.30 часа в Иванова механа, кв Младост 1, ул. Йерусалим №22, тел. 088 707 66
22, до магазин „Пикадили”, входът е откъм заведението „Мистър Пица”, което се
намира на същия адрес. До механата се стига с тролей №5 на 2 спирки от спирка
УМБАЛ Св. Анна” в посока кв. Младост.
➢ От Централна жп гара и автогара има пряка автобусна връзка (№№ 213, 214 и 305)
с УМБАЛ "Св. Анна; (окръжна болница); от автобусната спирка до болницата има 5
мин. пешеходен преход;
➢ За влизане в залата се ползва централния вход на болницата и първия коридор
вдясно, веднага след регистратурата на ДКЦ, ще означим със стрелки посоката.
➢ Не забравяйте ДА СИ ИЗПРАТИТЕ ПОПЪЛНЕНИ РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ за да
БЪДЕТЕ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА УЧАСТНИЦИТЕ. Попълвайте данните
необходими за издаване на фактура и Удостоверение за кредитна оценка.
➢ Таксите за участие се заплащат само по банков път на сметка: IBAN:
BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с титуляр
БАПКНИ БУЛНОЗО. Актуална информация за конгреса и Научна програма можете да
намерите и на www.bulnoso.org. За въпроси на E mail: tonyminkova@ncipd.org

