
     
 

 
                                                                    
                                                                         ДО 

   ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ/ УПРАВИТЕЛИ 
   НА МБАЛ/УМБАЛ/СБАЛ  
 

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ”, 2021  
        с подкрепата  на Министерство на здравеопазването 

 
Уважаеми Г-н Директор, 
Уважаеми колеги, 
 
Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции 
„БулНозо” е неформална организация, регистрирана като сдружение с нестопанска цел на 
16/04/2003 г. БулНозо е приемник и продължител на дейността на Българо-Швейцарската 
програма по Болнична Хигиена за защита на пациентите от инфекции, свързани с 
медициинското обслужване, чрез внедряване на съвременните европейски и 
международни стандарти в тази област. Сдружението обединява широк кръг 
професионалисти - лекари и сестри,  медицински и немедицински специалисти: общо над 700 
индивидуални и 47 колективни членове – университетски, областни, градски и 
специализирани болници от цялата страна.  
Значението на информационно-обучителната дейност на БулНозо се определя от голямата 
медицинска и икономическа тежест, която представляват нозокомиалните 
(вътреболнични) инфекции за съвременното здравеопазване в световен мащаб. Те 
компрометират изхода от лечението, налагат употреба на скъпи антибиотици, водят до 
удължаване на хоспитализацията  и тежки усложнения, с увеличена смъртност сред 
пациентите. Ежегодно от инфекции, свързани с медицинското обслужване биват поразени 
около 5-10 % от приетите за болнично лечение, което за нашата страна, при почти 2 млн. 
хоспитализирани, означава около 100-200 хиляди случаи годишно. Същевременно, 
съвременната медицина разполага с набор от лесно изпълними методи и средства за 
превенция на тези инфекции и именно тяхното внедряване е предмет на нашата 
дейност.               
 
През 2009-2020 г успешно проведохме СЕДЕМ обучителни семинари в различни региони на 
страната и ОСЕМ Национални семинара  „БулНозо Академия“ на тема: „Защита на пациента 
и предпазване на персонала“, целящи подпомагане дейността на болниците по 
внедряване на разпоредения с Наредба N3 /8.05.2013 на Министерство на 
здравеопазването  Медицински стандарт  по превенция и контрол на 
вътреболничните инфекции и Директива 2010/32/ЕС 
 
Поредният, 9-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“ ще се проведе  
на  2-3 ДЕКЕМВРИ, 2021 г в Университетска болница „Св. Анна“- София, с 
подкрепата на Министерство на здравеопазването. 
  
Семинарът е доказал се вече, постоянен форум за системно обучение в областта на 
превенцията на инфекциите. Участниците  ще се запознаят с иновационните подходи и 
консумативи, които позволяват да се подобри съществено безопасността на грижите за 
пациентите, респ. да се ограничат инфекциите, свързани с медицинското обслужване и 
разходите за болнично лечение. Наред с това, те ще получат удостоверение с кредитна 
оценка от БЛС или БАПЗГ.   
 
 



 
 
 
 
През тази година програмата на семинара ще включва всички основни теми от 
превенцията на ВБИ и ще се фокусира върху подготовката на по-младите специалисти 
(новозавършили и новопостъпили на работа), които не са посещавали досега нашите 
семинари. В тази покана, както и на сайта на БулНозо www.bulnoso.org ще намерите образец 
на въпросника, чрез попълване на който можете да се включите в Националното 
анкетно проучване за 2021 г., обобщените резултати от което ще бъдат докладвани  на 
семинара. Очакваме да изпратите попълнените анкети най-късно до 30.10.2021 г. 
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. За добрата 
предварителна организация е необходимо да получим до 30 ОКТОМВРИ 2021 г. на Ел. адрес:  
rdobrevski@gmail.com; cc:  tonyminkova@ncipd.org списък с трите имена, длъжност, 
месторабота и УИН код/рег. № на участниците (вижте приложения образец).  
Таксата за индивидуално участие е 55 лв., сума, която включва встъпителната/годишната 
вноска за членство в БулНозо Асоциацията, както и официалната вечеря на 2 декември.  
*За спонсорирани участници-спонсорът превежда сумите по банков път на сметката на 
БулНозо, указва имена и болница; основание- за участие в 9 ти Нац. Семинар БулНозо Академия 
и изпраща данни за фактура на горепосочените Е-мейли. 

Болниците - колективни членове на БулНозо, с платен членски внос за 2021 г. (200 лв.) НЕ 
ЗАПЛАЩАТ такса за своите участници. Предлагаме Ви да използвате тази възможност за 
присъединяване към останалите 47 болници, членове на БулНозо от цялата страна, като 
попълните заявлението за членство, което можете да свалите от сайта  www.bulnoso.org и 
внесете членския внос по банков път (задължително за юридическите лица) на сметката на 
Асоциацията: IBAN: BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с 
титуляр БАПКНИ БУЛНОЗО. 
Регистрацията на участниците започва в 08.00 ч. на 2 декември, 2021 четвъртък.  
Не се предвижда ангажиране от наша страна с уреждане на хотелските резервации.  
За допълнителна информация :  0 882 53 95 65 ; 02 94 32 546 rdobrevski@gmail.com            
(доц. д-р Р. Вачева) или 0886 321 286 ;  nina.gacheva@gmail.com (доц. д-р Н. Гачева) 
 
 
26.09.2021 г.        С уважение и  колегиални поздрави, 
Гр. София 
                                                                                                 

Доц. д-р Н. Гачева            Доц. д-р Росица Вачева-Добревска                                                                                                                                                                                                                                     

Почетен председател на БулНозо   Председател на УС на БулНозо 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

             Образец  
Списък на участници в обучителен семинар на БАПКНИ „БулНозо” 2-3.12.2021 г. 

 
МБАЛ/УМБАЛ ................................................................................................гр................................. 

 
Пощ. Код................Ул...............................................................................Е-мейл:............................. 
 
Име, презиме, фамилия  длъжност Клиника/отделение УИН код/рег № 

1.    

2.    

3.    

 


