9-И НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ
14-15 април 2022 г.
Трето съобщение
Уважаеми Г-н Директор,

Уважаеми колеги, подновяваме поканата си и очакваме да ни подкрепите отново, за да продължим
традицията в усвояване на познанията за принципите и практиките, стоящи в основата на
безопасните болнични грижи. Предвиденият за миналата година семинар, с напълно изградена
програма, беше отложен в последния момент, заради разпространението на новия вариант
Омикрон на коронавируса, причинител на COVID 19. След преминаването на поредната вълна
на пандемията решихме, че можем да поемем премерения риск от присъственото
провеждане на 9-ия семинар на Булнозо, като спазим всички изисквания, целящи
предпазване на участниците.
През тази година програмата на семинара ще включва всички основни теми от
превенцията на ВБИ, с цел да подпомогне подготовката на по-младите специалисти
(новозавършили и новопостъпили на работа), които не са посещавали досега нашите
семинари.
Разчитаме на Вашето съдействие, да подкрепите за участие в семинара 3 от Вашите
специалисти – напр. лекар, специалист по хирургия, КАИЛ или от други рискови клиники,
старшата сестра и/или мед. сестра от звеното; както и участието на специалиста по
контрол на инфекциите - болничен епидемиолог, микробиолог/ пом. епидемиолог/
хигиенна сестра, с цел да се осигури екипността, като задължително условие за успешна
превенция на ВБИ.

Във връзка с организацията на сeминара по нозокомиални инфекции Ви информираме за
следното:
Ø Семинарът ще се проведе на 14-15 април, 2022 г. в конферентния център на УМБАЛ „СВ.
АННА” – СОФИЯ, ул. Д. Моллов № 1, Младост 1.
Ø Регистрация на 14.04.2022 г., четвъртък, от 800до 900 в залата. Регистрацията продължава
през почивките между работните сесии;
Носенето на маска за лице, покриваща носа и устата, е абсолютно задължително по време
на семинара. *За допускане до семинара и в залата , всеки участник трябва да
представи:валиден цифров COVID-19 сертификат на ЕС ; или отрицателен резултат от PCR тест за
COVID-19 /бърз АГ тест .

Ø Семинарът е двудневен – програмата в залата ще продължи до 1330 на 15.04.2022 г. (петък).
Ø Участниците ще получат от БЛС или от БАПЗГ удостоверение с кредитна оценка. За
специалистите, които не са включени в тази кредитна система, ще бъде осигурено удостоверение за
участие.

Ø От Централна жп гара и автогара има пряка автобусна връзка (№№ 213 и 305) със спирка
УМБАЛ "Св. Анна” (окръжна болница); от автобусната спирка до самата болницата има 5
мин. пешеходен преход; От спирка на метрото (първа линия) СУ „Св Климент Охридски”
– излаз към „Орлов мост”, могат да се ползуват, също така, тролейбуси № 3 (с последна

спирка непосредствено до УМБАЛ «Св. Анна») и № 5-спира на пешеходно разстояние
от болницата.
Ø За участниците ще бъде осигурен лек обяд (сандвич и кафе), кафе пауза следобяд и
коктейл на място вечерта на 14 април, 2022 (четвъртък).
Ø Не забравяйте да изпратите попълнени таблички с данни на участниците, за да бъдете
включени в списъка на регистрираните. Таксите за семинара (55 лв. за индивидуални
участници) се заплащат само по банков път на сметка: IBAN: BG73UNCR76301075846587,
BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с титуляр БАПКНИ БУЛНОЗО. Можете да
решите лесно проблема с таксите, като болницата стане колективен член на БулНозо с
годишна такса 200 лв. и участие в семинари/конгреси без такса.
Ø ВСИЧКИ ЗАПЛАТЕНИ ТАКСИ за семинара, ПЛАНИРАН ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ миналата
година, СА ВАЛИДНИ. Само в случай, че ИМА ПРОМЯНА в ИМЕНАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ
от Вашето лечебно заведение , е необходимо да попълните и изпратите НОВА таблица
с новите данни, за вписване в регистъра на участниците! СРОК 20 МАРТ, 2022
Ø
Ø МОЛЯ, ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРИ КОИТО НЯМА ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА
УЧАСТНИЦИТЕ, ДА ПОТВЪРДЯТ УЧАСТИЕТО СИ ДО 20 МАРТ, 2022
Ø Подробна информация и предварителна програма ще намерите на www.bulnoso.org. За
въпроси на E mail: tonyminkova@ncipd.org или rdobrevski@gmail.com

Списък на участници в обучителен семинар на БАПКНИ „БулНозо” 14-15.04.2022 г.
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