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ДО 
 
ДОЦ. Д-Р РОСИЦА ВАЧЕВА, ДМ, МЗМ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БУЛНОЗО 
И НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ 
НА ДЕВЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 
ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ 
 
ДОЦ. Д-Р НИНА ГАЧЕВА, ДМ, 
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БУЛНОЗО 
 
Д-Р СЛАВЧО БЛИЗНАКОВ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА УМБАЛ "СВ. АННА - СОФИЯ" АД 

                     
             УВАЖАЕМА ДОЦ. ВАЧЕВА, 
              УВАЖАЕМА ДОЦ. ГАЧЕВА, 
              УВАЖАЕМИ Д-Р БЛИЗНАКОВ, 
              СКЪПИ УЧАСТНИЦИ И ГОСТИ, 
 

 Позволете ми от името на Управителния съвет на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи и лично от мое име да Ви поздравя за организирането 
и провеждането на Деветия национален семинар  по нозокомиални инфекции на БулНозо 
Академия, който по традиция ще се проведе в УМБАЛ "Св. Анна". След преминаването на 
поредната вълна на COVID пандемията стана възможно провеждането  на този висок  
форум, по време на който  в рамките на два дни специалисти от цялата страна ще имат 
възможност да надградят знанията си и да обменят опит в областта на превенцията и 
контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване. Програмата е изключител-
но интересна и полезна, тъй като водещи специалисти ще представят богата палитра от 
теми, свързани с превенцията на вътреболничните инфекции, включително на COVID-19. 
Фокус на вниманието ще бъде подготовката на младите специалисти, чиято амбиция е да 
стават все по-добри в професията. 
 

Съзнавайки важността на дискутираните проблеми БАПЗГ прави всичко възможно 
професионалистите по здравни грижи да обновяват своите знания с участието в  различни  
форуми и курсове за продължаващо обучение по тази тематика.  От тяхно име благодаря на 
БулНозо Академия за предоставената възможност.     

   
 Пожелавам успешна и ползотворна работа на всички участници!   

                
          С уважение:        
    Милка Василева,            гр. София 
         Председател на УС на БАПЗГ                     14. 04. 2022 г. 


