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Семинар  „ Превенция и контрол на вътреболничните инфекции-елемент на качествени и  
безопасни  медицински грижи” 

            23  юни 2015 г., МБАЛ „Св. Петка „ гр. Видин 
 Програма  
 

Начало Прод. Тема Референт/модератор 
09.00 – 09.20 20 м. Регистрация  Миглена Николова-Главна м.с. МБАЛ 

"Света Петка" АД Видин 

09.20 - 09.30 10 м. Откриване. Представяне на участниците Д-р Виолета Дочкова, Изпълнителен 
директор МБАЛ "Света Петка" АД Видин 

09.30 – 09.50 20 м. Съвременни подходи в превенцията и контрола на ВБИ : медицински 
проблем и аспекти на безопасността на пациентите, съгласно препоръките 
на Съвета на Европа.  Епидемиологично значими  множествено 
резистентни патогени:  MRSA, ESBL, CRE  и др.  

Доц. д-р Росица Вачева, дм 
УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД София 
Председател на БулНозо 

09.50- 10.20 20 м. Превенция на нозокомиални инфекции: Стандартни предпазни мерки; 
Предпазване на персонала . Дейност на БАПКНИ „БулНозо”  в подкрепа на 
внедряването на националния стандарт по ВБИ. 

 
Доц д-р Нина Гачева, дм 
Почетен Председател на БулНозо 
 

10.20-10.30 10 м Превенция на НИ, свързани с инвазивни процедури: инфекции свързани с 
урокатетри 

Лили Делева-Специалист по Контрол на 
Инфекциите, Ст.м.с. ОАИЛ УМБАЛ 
„Св.Анна: София ;Доц. д-р Росица Вачева;  

10.30– 10.50 20 м Почистване и дезинфекция. En Compass –програма за контрол на 
качеството на почистването и дезинфекцията на повърхности. 

 

Д-р  Димитър Колев 
ЕкоЛаб 

Многопрофилна болница за активно 
лечение "Св.Петка" АД, гр.Видин 

 

 
Българска  Асоциация за Превенция и Контрол на 

Нозокомиални Инфекции „БулНозо” 
Защита на пациента и предпазване на персонала 

от нозокомиални инфекции  



10.50 -11.10 20 м. Глобалната инициатива на СЗО „Save Lives, Clean Your Hands”-
„Почисти ръцете си-спаси живот!” .Хигиена на ръцете : стандарт, 
практически аспекти и възлова роля за ограничаване на инфекциите 

Д-р Виолета Войнова-Георгиева-НПЦВЕХ  
Военно-Медицинска Академия,София 

11.10 –11.30 20 м. Съвременни средства и ресурси за осигуряване  в лечебните заведения на 
изискванията на Медицинския стандарт относно  хигиена на ръцете на 
медицинския персонал. 

Д-р Драгомир Иванов 
Медицинска техника и инженеринг 

11.30 – 12.00 30 м. Практическо упражнение с контрол качеството на техниката на хигиена 
на ръцете  и „Моите 5 момента”  от мултимодалната стратегия на СЗО. 
Национална кампания „ safe HANDS”  

Лили Делева-СКИ  
Д-р Драгомир Иванов 
Доц. д-р Росица Вачева, дм 

12.00-13.00  Обедна почивка  

 
13.00 – 13.20 

 
20 м. 

 Климат на безопасност в лечебните заведения: ограничаване разпрос -
транението  на кръвнопреносими инфекции. Безопасни инжекционни 
практики. Безопасни медицински изделия.  Имплементиране на 
Директива 2010/23 на СЕ в Медицински стандарт по ВБИ и практиката. 

Доц. д-р Росица Вачева, дм 
 

13.20 -13.30 10 м.  Безопасно вземане на кръв за хемокултурално изследване. 
 

Юлия Ликова Диамед 

13.30 - 13.50 20 м. Превенция на НИ, свързани с инвазивни процедури: вентилационна 
пневмония  
 

Лили Делева ; Доц. д-р Нина Гачева; 

13.50-14.00 10 м "Смяна на превръзки - аспекти във връзка с превенция на инфекции на 
хирургичното място",  
 

 
Д-р Виолета Войнова-Георгиева 

14.00-14.10 10 м "Превенция на инфекциите, свързани  с ПВК" 
 

Д-р Виолета Войнова-Георгиева 

14.10- 14.30 20 м. Бънделите/пакетните мерки - нов подход за осигуряване на стандартни 
медицински грижи при инвазивни процедури 
 

 
Доц д-р Нина Гачева,дм 
 

14.30-14.45 15 м. Качествената дезинфекция-невъзможна без качествено почистване. 
Съвременни средства за качествена дезинфекция  на ендоскопска 
апаратура, вкл. при Clostridium difficile инфекции 

 
Д-р Драгомир Иванов 
 

14.45-15.00 15 м. Характеристика и подходи за превенция и контрол на инфекцията при 
пациенти с С.difficile асоциирана болест. 
 

 
Доц. д-р Росица Вачева, дм 



15.00 – 15.30 30 м. Заключителен тест. Обсъждане на резултатите от теста. 

 

Всички преподаватели : доц. д-р Нина 
Гачева, доц. д-р Росица Вачева;                  
Д-р В.Войнова -Георгиева;Лили Делева;  

 


