
Развитие и дейност в подкрепа
на внедряването на Медицинския

стандарт по ВБИ, 2013 г.



» Проведени конгреси с национални семинари: 10-ти
Национален конгрес с 2-ри семинар на БулНозо
Академия (20-21 ноември, 2014 г.); 11-ти
Национален конгрес с 4-ри семинар на БулНозо
Академия (17-18 ноември, 2016 г.) и 12-ти  
Национален конгрес с 5-ти семинар на БулНозо 
Академия (15-16 ноември, 2018 г.); 

» Проведени отделни семинари на БулНозо Академия:
3-ти семинар на БулНозо Академия (26-27 ноември
2015 г. ) 5-и семинар на БулНозо Академия (10 
ноември 2017г.) и 7-и  семинар на БулНозо Академия 
(20-21 юни, 2019 г.); 

За Булнозо, 2013-2019 г.



10-ти Национален конгрес с 
2-ри семинар на БулНозо Академия
(20-21 ноември, 2014 г.)





11-ти Национален конгрес с 
4-ти семинар на БулНозо Академия

(17-18 ноември, 2016 г.)



12-ти  Национален конгрес с 5-ти            
семинар на БулНозо Академия 

(15-16 ноември, 2018 г.); 



Д-р Кристин Денис, 
председател на 
Световната 
федерация по 
стерилизация 
(WFHSS) представи 
доклад „ За
изграждане
бъдещето на
стерилизацията”.Гости на конгреса бяха 

20 колеги от 
Асоциацията по 
дезинфекция и 
стерилизация на 
Македония ,  под 
ръководството на своя 
Президент, г-жа Анета 
Симоноска



3-ти НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 
НА БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ

26-27 ноември 2015 г., 
УМБАЛ „Св. Анна-София



СОФИЯ, 10 ноември 2017 г.
5-ТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

ПО НОЗОКОМИАЛНИ  ИНФЕКЦИИ НА БУЛНОЗО 
АКАДЕМИЯ 



„За превенцията на инфекциите в болничната 
практика”, 2014 г.

„ За хигиената на ръцете в медицинската 
практика”, 2015 г.

”За превенцията на инфекциите , свързани с 
инвазивни процедури в медицинската 
практика“, 2017. 

„За дезинфекцията и стерилизацията в 
болничната практика“,  2018 г

През  2014 - 2018 г. са издадени 
н   4 броя на тематичното приложение 

към печатния орган
„Помагало за клинициста” 







» През 2017 г. БАПКНИ - БулНозо беше 
приета за редовен член на Световната 
федерация по болнична стерилизация  
(World Federation for Hospital 
Sterilization sciences, WFHSS).

» БулНозо отправи покана  към ЛЗ за 
участие в отбелязването на световния 
Ден на болничната стерилизация, който 
се провежда на 10 април всяка година

Редовен член 
на WFHSS



Организирани бяха събития, като Ден на отворените врати, 
лекция за персонала или направата на постер, посветени на 
дейността на  звеното за централна стерилизация, 
впоследствие част от тях отразени на сайта на Федерацията.



» Като асоцииран член БулНозо е 
представена в Европейската 
платформа за безопасност на 
пациентие EUNETIPS , като взехме 
участие в проучване: Survey on existing 
mandatory and recommended national 
indicators on HAI prevention and control in 
Europe .БулНозо е представена в  
Alliance to Save our Antibiotics. 

» По време на последния 
ESCMID конгрес  13-16.04.2019, 
Амстердам, в сесията и 
последвалoто заседание на 
Съвета, нашата дейност бе 
високо оценена от Президента 
на ESCMID, проф. Хесус Баньо.

Асоцииран член на ESCMID 
от 2017 г. 



»Национална Кампания по Хигиена на ръцете 2015-
2020 г. се организира под надслов 
„ПОЧИСТИ/ДЕЗИНФЕКЦИРАЙ  РЪЦЕТЕ СИ - СПРИ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕЗИСТЕНТНИ ПАТОГЕНИ!”. 
» Ежегодно на 5 Май – денят на  „SAVE LIVES: Clean Your 
Hands” се отправя призив към лечебните заведения да 
организират  инициативи, със слоган за 2017 г .: „FIGHT  
Antibiotic Resistance! IT”S IN YOUR HANDS! “ – “Бори се с 
антибиотичната резистентност! Това е в твоите ръце!“ 
» През 2018 г кампанията премина под надслов -
„Предотвратяване на сепсиса - това е в твоите ръце“

Бул Нозо обяви Национална
Кампания по Хигиена на

ръцете 2015-2020 г. 



Проф. Дидие Пите поздравява БАПКНИ БулНозо за 
активните национални кампании

по Хигиена на ръцете, свързани с 5 май !



Очакваме 
ВАШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

за сътрудничество на:

www.bulnoso.org


