
     
                    9-и Национален семинар БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ, 14-15 април 2022 г.  

 П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
Ден/час Т е м а Л е к т о р 

Четвъртък Превенция на нозокомиални инфекции (НИ) 
8.00 Регистрация на участниците  

9:00 – 10.00 ОТКРИВАНЕ. Преглед на програмата. Председатели: Доц. д-р Р. Вачева и  
Доц. д-р Н. Гачева 

 

10:00 - 10.30 
 
10.30 – 11.00 
 
11.00 -11.15 
 
11.15 – 11.45 
 
 
11.45 – 12.00 
 
 
12.00– 12.30 
 
 
 

• Перспективи пред националната здравна система за намаляване на риска за 
пациента, свързан с НИ и микробната лекарствена резистентност  

• Стандартни предпазни мерки.  

• Prontoderm® - решение за хигиена и деконтаминация 
на мултирезистентни  микроорганизми от всички части на тялото 

 
• Защита на персонала - лични предпазни средства, безопасно оборудване и 

имунизации 
 

• Най-модерно и ефективно решение за дезинфекция на болнична среда- 
роботизиран апарат с UV-C light Model C 
 

• Хигиена на ръцете. Готовност за спазване (комплайънс) при мерките за хигиена на 
ръцете. „Моите 5 момента” - мултимодална стратегия на СЗО. 

 

Доц. д-р Р. Вачева 

Доц. д-р Н. Гачева 

Владимир Недев -
ББраун Медикал 
 
Проф. д-р А. Кеворкян   

Момчил Кръстев, Михаил 
Михалев 
UVDRobots/Archventure 
Partners 
Д-р В. Войнова – 
Георгиева, Проф.д-р. В. 
Дойчева 

Българска  Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции - БулНозо 
 



12.30 – 13.00      Обедна почивка;       1-ва следобедна сесия  Председател: Проф. д-р А. Кеворкян                             

13.00 - 13.15 • NanoStrike – новата технология за деконтаминация на въздуха Велин Юруков-Веомет 

13.15 - 13.45 • Бънделите/пакетни мерки:иновативна стратегия за безопасни медицински 
грижи 

Доц. д-р Н. Гачева 

 13.45 -14.15 
 
14.15 -14.45 
 
14.45 - 15.15 
 
15.15 -15.30 
 
15.30 -15.45 

• Ръчна обработка на инструментариум - до кога? Обработка на ръце и 
повърхности - задълбочаващи се проблеми след COVID-19 
 

• Пакетни мерки/бъндел при превенция на катетър-свързан сепсис 
 

• Автоматична безконтактна дезинфекция – Анализ на клинични доказателства, 
факти и цифри  

• Съвременен подход при превенцията и контрола на инфекциите, свързани с 
медицинското обслужване, през призмата на общественото здраве. 

•  "Eco Silver” - продукт със сребърни наночастици, базиран на “NL100 aqua” 
технология  

Даниел Любенов, 
Преслав Костов - МТИ  
 
Доц. д-р Р. Вачева 
 
Николас Резел - 
Софарма Трейдинг 
Д-р Драгомир Иванов -
ХЕЛТ ПОЙНТ 
Доц. д-р Р. Вачева - 
Интербизнес 91 

15.45 -16.15 Кафе пауза;              2-ра следобедна сесия  Председател: Д-р В. Войнова - Георгиева  

16.15 -16.45 

16.45 -17.00 

17.00 -17.30 
 
17.30 -18.00 

• Практическо занятие: Грижи при пациенти със съдови катетри. Инфузионна 
терапия. Превръзки. Грижи при пациенти на механична вентилация. 

• Пътят към иновациите в медицината 
 

• Превенция на вътреболнични уроинфекции и съответни пакетни мерки /бъндел 

• Превенция на инфекции на хирургичното място и съответни пакетни мерки 

/бъндел 

СКИ Лили Делева  

Катерина Пеева – 
Биоком Трендафилов 
Проф. д-р А. Кеворкян 
Д-р В. Войнова-
Георгиева, Доц. д-р Й. 
Митова 
 



Петък Превенция на нозокомиални инфекции (НИ) – продължение 
Председател: Гл. ас. М. Николова 

 

 
9.00 - 9.30 
 

9.30 - 10.00 

10.00 - 10.30 

10.30 –10.45 

10.45 –11.15 

11.15– 11.45 

11.45 -12.00 

12.00 -12.30 
12.30 -13.00 

13.00 –13.30 

13.30 –14.00 
 

 
• Дезинфекция – методи и средства; дезинфекционни разтвори; как правилно да 

разчетем етикет на биоцид-дезинфектант. 
• Ендоскопите и инфекциозните заболявания, пренасяни чрез тях - случаи от 

практиката, базирана на доказателствена медицина. 
 

• Антибиотичната резистентност в контекста на COVID-19 
 

• Управление на качеството при почистване в болнична среда 
 

• COVID 19 – какво показва опита на ИО в УМБАЛ „Св. Анна“ София 
 

• Съвременни и иновативни практики за почистване и дезинфекция на 
ендоскопска техника 

• Практическо занятие: Представяне на протокол и набори за обгрижване на 
пациенти с хирургична рана – опита на КАИЛ - УМБАЛ „Св.Анна” София   

• Изходящ тест.  
• Предварителни данни от национално анкетно проучване на БулНозо върху 

аспекти от разпространението, превенцията и контрола на COVID-19 в лечебни 
заведения на страната през 2020 - 2021 г. 

• Дискусия по резултатите от теста. 
 
 

Закриване на семинара 

 
Гл. ас. М. Николова 

Проф. д-р А. Кеворкян 

 

Доц. д-р Р. Вачева 
 
Десислава Сулцер - 
Essity /Сканклийн 
Д-р П. Петров, зав. ИО 
 
Инж. Веселин Мечков – 
(МеДилем) за  Еколаб 
СКИ Лили Делева 
 

 
В. Войнова-Георгиева,   
Н. Гачева, Р. Вачева, 
А.Кеворкян, М.Николова, 
Й.Митовa 
Модератор: В. Войнова-
Георгиева 
Всички преподаватели 

 


