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Ретроспекция на проучвания и 

дейности, свързани с контрола и 

превенцията на ВБИ в лечебните 

заведения, 2002-2017г.  



Проучвания, свързани с превенцията и 

контрола на нозокомиалните инфекции/ 

НИ/ ИСМО или ВБИ, за периода 2002-2017г. 

 епидемиологични проучвания на взривове 

 срезови превалентни проучвания на НИ 

 анкетни тематични проучвания  

 сероепидемиологични проучвания за хепатит Б 

Всички – с цел събиране на данни,  повишаване 

ангажираността и информираността на 

медицинските лица от и извън лечебните 

заведения за подобряване на практиките.  

 



Резултатите от проучванията са 

публикувани в интернет – статиите 

са със свободен достъп / bulnoso.org 



Измервани/ Проучвани 

характеристики 

1. Познаване на стандарти 

2. Реални практики 

3. Качество на регистрация / надзор 

4. Тенденции / сравнителни данни 

5. Ниво на квалификация 

6. Материална осигуреност 

7. Безопасност на пациента  

8. Защита на персонала 



1. Познаване на стандарти 

(Дезинфекция на ръце – кога?) 
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2. Реални практики  

(Предоперативна депилация) 
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3. Качество на регистрация / надзор 

(Заболяемост от ВБИ по отделения) 
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4.Тенденции / сравнителни показатели 

(Клинични отговорници за ВБИ в 

отделенията) 
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5. Материална осигуреност  

(Дефиниции за дренаж на раната) 

• Отворените (вкл. от гофрирана 
гума или др. пластичен материал) 
дренират течността в марля или 
пелота (стома торбичка).  

 Повишават риска от инфекция! 

• Затворените се състоят от 
тръбички, които се вливат в торба 
или шише. 

 По принцип – рискът от инфекция 

е значително по-малък!  



6. Ниво на квалификация 

(Квалификация на клиничните 

отговорници – мед.сестри) 

0

10

20

30

40

50

да не

без 
отг

.

ХО

0
10
20
30
40
50
60
70

да не

без 
отг

.

ОАИЛ

0
10
20
30
40
50
60
70

да не

без о
тг

.

ННО

0
10
20
30
40
50
60
70

да не

без 
отг

.

др.отд.



За сравнение: резултати от Анкетно проучване за 

оценка на риска от заразяване с хепатит В и 

хепатит С при медицинския персонал в България, 

2008 г.* 

Относителен дял на персонала без допълнителна 

квалификация в областта на НИ по болници 

(1429 анкетирани мед.лица)
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* - Доклад на В. Войнова-Георгиеа, Н. Гачева, Р. Вачева-Добревска и колектив от МБАЛ в 
страната, представен на VІІ Национален Симпозиум на БулНозо 



7. Безопасност на пациента и персонала 

(Дезинфектанти и защитни устройства) 

I. Закупени през 1-во полугодие на 2014 г. дезинфектанти 
на алкохолна основа за хигиена на ръцете -11 643 литра: 
 Т.е. – по 1,287 литра/ болнично легло/ полугодие или 

• По 2,4 мл/ болнично легло/ работна смяна от 8 часа!!! 

 Варират между 90 и 1644 л на ЛЗ 

 

II. През първото полугодие на 2014 г. за превенция на 
наранявания с остри предмети, вкл. убожданията 
(съгласно Директива 2010/32/ЕС) са закупени: 
 ПВК със защитно устройство – 46 246 бр. – от 7 ЛЗ (останалите – 

непосочили) 

 Игли за спринцовки със защитно устройство – 10 500 броя от 2 
посочили ЛЗ 

 Скалпели със защитно устройство – 1 ЛЗ - 100 броя   



8. Защита на персонала  

(Обхванати с имунизация срещу  

хепатит В и противогрипна ваксина) 

 Обхванати с имунизация срещу хепатит В към 31.12.2013г. 
Пълни данни са представени от 14 ЛЗ (в 6 ЛЗ – непосочено, в 4 – 

непълни данни, вкл. в таблицата) 

 

 

 
 

 Участие на ЛЗ в организиране на сезонна противо-грипна 

ваксинация на персонала (посочено само от 8/24 ЛЗ) 

• поема изцяло закупуването на ваксината – 3 ЛЗ 

• поема частично закупуването на ваксината - 0 

• организира доставка на ваксина на намалени цени–5 ЛЗ 

В 8 ЛЗ – непосочено, в останалите 8 – без участие  

 

Лекари Специалисти по  

здравни грижи 

Санитари 

Общо в болницата От тях 

имунизирани (с 3 

приема)                           

Общо в болницата От тях 

имунизирани  

(с 3 приема)                           

Общо в болницата От тях  

имунизирани    

(с 3 приема)                           

2074 1685 (81%) 2863 2102 (73%) 1345 779 (58%) 



 За БулНозо 
 Регистрирана като сдружение с нестопанска 

цел на 16/04/2003 г. от 13 специалисти – 
основатели на асоциацията; 

 Идеята за учредяване на асоциацията възникна 
между водещите специалисти по проект 
“Болнична хигиена – превенция и контрол на 
НИ” към Българо- Швейцарската програма по 
болнична хигиена / БШПБХ, изпълнявана 
съвместно от МЗ на Р. България и 
Швейцарската Агенция за развитие и  
сътрудничество.  



Направления и постигнати цели  

 Издаване на бюлетина на БулНозо “Нозокомиални 
инфекции”  

 Национални симпозиуми / конгреси  

 Регионални семинари 

 Създаване и осъвременяване на  

    нормативни документи  

 Сътрудничество с европейски и световни лидери в 

областта на превенцията и контрола на НИ (IFIC и др.) 

 Създаване и поддържане на интернет-страница –  

    www.bulnoso.org 



БулНозо и приятели 

Сър Лиам Доналдсън – председател на 
Световния алианс  за  безопасност на 
пациентите и ръководител на здравния 
департамент във Великобритания 

поздрави БулНозо по време на 
европейската среща в Порто, 
Португалия - септември 2007г. 
 

Проф Жак Фабри – ръководител на 
Европейските програми HELICS /IPSE за 
хармонизация на надзора на НИ – взе 
участие като лектор на 5-ия национален 
симпозиум по НИ и дезинфекция, 
октомври 2006 г. 



Кърджали 
МБАЛ 
„Ат.Дафовски”  
       Април 2009 г. 



Създаване на нормативни 

документи за превенция и контрол 

на НИ 

 Медицински стандарт по превенция и контрол 

на НИ 

 Методични указания – превенция на 

медицинския персонал от заразяване с 

хепатит Б, С и ХИВ 

 Наредба за организация на профилактиката и 

надзора на ВБИ 

 Дефиниции за нозокомиални инфекции/ 

ИСМО (на CDC – САЩ и RKI – Германия, 

дефиниции на ECDC) – в различни наредби 



Дейност в подкрепа на инициативата 
на СЗО ”Clean Care is Safer Care” 

 “Алианс за безопасност на пациента” 

Поставя в центъра на 
вниманието безопасността 
на пациента като критичен 
момент за осигуряване на 
качествено здравеопазване; 
На първо място се поставя 
проблема за ХИГИЕНАТА НА 
РЪЦЕТЕ  



БулНозо и инициативата на СЗО 

        БулНозо има определен принос:  

• за огласяване на тази инициатива сред 

българските специалисти – хирурзи, 
неонатолози, епидемиолози и микробиолози 
на техните национални форуми през 2006 – 
2007г. 

• за официалното подписване в Женева на          
Меморандум за присъединяване на България 
към останалите държави от Световния алианс 
за безопасност на пациента  



Основополагащи дейности и документи  

за превенция и контрол на НИ/ БШПБХ 

 Медицински стандарт и други нормативни 
документи, регламентиращи дейността на 

регионално и национално нива 

 Референтен център по превенция и контрол на ВБИ 

– надзор по подобие на други европейски държави 

 Екипи в лечебните заведения – по европейски 
модел, със съответната квалификация 

(специалности за лекари, специалисти по КИ, 

курсове по стерилизация) 

 Експертен съвет към МЗ 

 НПО/ професионални сдружения 



Крайната цел  

 БулНозо обединява усилията на различните 
медицинските специалисти, работещи в 
областта на етиологията, епидемиологията, 
клиниката и лечението, профилактиката и 
контрола на нозокомиалните инфекции (НИ) за 
постигане на крайната цел: 

 „Трайно ограничаване на НИ в страната“ 
 

Чрез: обучение, създаване и споделяне на 
 материали, мотивиране и   
 подпомагане на лидери на промяна 

 

 



Създаване/ изграждане и 

поддържане на: 

 Доверие 

 Инициативи 

 Работа в екип / за трайни постижения 

 Приятелство 

 Професионални връзки и помощ 

 Присъствие в интернет 

 Писмени документи / списание и др. 

 

 

 

 



Благодаря Ви за вниманието! 

 

 “Истински щастливите хора не 
получават даром непременно най-
доброто от всичко. 

 Те са онези, които се възползват най-
много от талантите, които имат и 
възможностите, които живота им 
поднася, за да променят света към 
по-добро.” 

     неизвестен автор 

 

  


