ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ”, 2017
с подкрепата на Министерство на здравеопазването
Уважаеми колеги и приятели на БулНозо,
Уважаеми дами и господа,
Повечето от Вас са участвали нееднократно в конгресите и семинарите с
информационно-обучителни цели, организирани от БулНозо за широкия кръг
български специалисти, работещи по превенцията и контрола на инфекциите,
свързани с медицинското обслужване и болнична хигиена.
През 2009-2016 г успешно проведохме 7 обучителни семинари в различни региони на
страната и 4-ри 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, 5-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“ ще се
проведе на 10 ноември, 2017 г в Университетска болница „Св. Анна“-София, с
подкрепата на Министерство на Здравеопазването.
През тази година програмата на семинара ще включва актуални въпроси от
превенцията на ВБИ и ще се фокусира върху превенцията на инфекциите на
хирургичното място и деконтаминация/обеззаразяване
на флексибилни
(гъвкави) ендоскопи в отделения/клиники/кабинети по гастроентерология със
Симпозиум в партньорство с „Българска Асоциация по Гастроинтестинална
ендоскопия“- председател проф. Д-р Борислав Владимиров, дмн.
В приложената Регистрационна карта за фирмени участници ще намерите
необходимата Ви информация. За възникнали допълнителни въпроси, моля пишете на
ел. адреси: rdobrevski@gmail.com или nina.gacheva@gmail.com, или се обадете на
тел.: (02) 94 32 546 и мобилен: 0 882 53 95 65 (за доц. д-р Р. Вачева) или
на 0886 321 286 (за доц. д-р Н. Гачева)
Повече информация за БулНозо и за нашата досегашна конгресна и семинарна
дейност, както и за издаваното списание "Нозокомиални инфекции" ще намерите на
сайта: www.bulnoso.org.
Очакваме да ни подкрепите отново и молим за бърз отговор,
Доц. д-р Нина Гачева, дм
Почетен председател
на БулНозо
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