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ПОКАНА
За отбелязване на Световния ден на стерилизацията в болничната
практика, 10 април 2019 г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Всяка година на 10 април световната медицинска общност отбелязва Деня на
болничната стерилизация, дейност, която е в основата на безопасните грижи за
пациента в съвременните лечебни заведения. Усилията на страните в тази
област се подкрепят и координират от Световната федерация по болнична
стерилизация (World Federation for Hospital Sterilization sciences, WFHSS), на която
Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции
«БулНозо» е редовен член от 2017 г. От тогава БулНозо планира и организира
различни дейности, с които да допринесе за разширяване на познанията и опита на
българските специалисти по болнична стерилизация:


През 2018 г. беше преведено от английски и издадено основно ръководство
по болнична стерилизация, което участниците в 12-ия конгрес на БулНозо
получиха като част от конгресните материали.



Същата година, с подкрепата на WFHSS, беше осъществено участие на наш
специалист д-р Антонина Корчева от болница Токуда в програмата за обмяна на
опит –за една седмица в голям болничен комплекс в Загреб, Хърватия.



В научната програма на 12-ия конгрес на БулНозо взе участие д-р Кристин
Денис, Президент на WFHSS

Конкретният повод за тази покана е, да вземете участие в отбелязването на
световния Ден на болничната стерилизация през тази година. За тази цел е добре
да се организира подходящо събитие, като Ден на отворените врати, лекция
за персонала или направата на постер, посветени на дейността на Вашето
звено за централна стерилизация. Можете да използвате и изготвената от
специалисти на БулНозо прикачена презентация, представена на 23 март, т.г. на
срещата на Асоциацията по дезинфекция и стерилизация на Македония. Също така
можете да заимствате идеи от материалите, публикувани на сайта на Федерацията
https://wfhss.com/.
Моля, да направите снимки, с които да документирете проведеното събитие
Набор от такива снимки ще изпратим, за да бъдат публикувани на сайта на WFHSS.
С уважение,
Почетен председател:
Доц. д-р Нина Гачева, дм

Председател на
УС на БулНозо : Доц. д-р Росица Вачева,дм,мзм

