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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място:  читалище „А. Лешников”, община Хасково    Дата: 16.09.2015 година 

 

Дискутиран проблем/тема: Здравна беседа 

Описание на проблема: Безсъние, главоболие, високо и ниско кръвно налягане, артрит, 

полиартрит, дископатия, остеопороза и др. ставни заболявания, инфаркт, инсулт, урологични 

заболявания са сред най-разпространените заболявания сред възрастните хора.Необходимо е 

периодично да се провеждат здравни беседи, за да може възрастните хора да научават за 

симптомите на тези заболявания, да ги разпознават по-лесно, да не ги подценяват и да се 

обръщат към лекар за помощ. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: ГСС проведе 

здравна беседа, а гости – лектори бяха д-р Димитров и д-р Вълканов (уролог), които на достъпен 

език и с помощта на мултимедия говориха за различни заболявания, който засяхат възрастните 

хора.  

 Тонка Иробалиева сподели за ставните заболявания, от които страда тя и какви мерки е 

предприела; 

 Кънчо Христов говори за диабетичното стъпало, а д-р Димитров даде конкретни 

предложения как в начална фаза диабета може да се лекува, но за ранната диагностика е 

нужно по-често да се ходи на профилактични прегледи; 

 Мария Райчева говори за кръвното налягане; 

 Руска Караджова говори как може да се предпазим от остеопороза – заболяване, което се 

среща често при възрастните жени; 

 Д-р Димитров и д-р Вълканов дадоха конкретни примери как да се спарвим или 

предотвратим определени заболявания. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Членовете на ГСС да 

преминават ежегодно през профилактични прегледи, с цел навременно установяване на 

заболяванията и по-бързо излекуване. 

Ангажирани лица: Руска Караджова, д-р Димитров и д-р Вълканов и неговия асистент 

Александър Александров 
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Предприети действия: Планирано бе провеждането на здравни беседи с други лекари – 

специалисти в различни области за повишаване на здравната култура. Сред ГСС да се 

разпространяват превенционни материали по темите, предоставени от лекторите. 

Постигнти резултати: Участниците в ГСС останаха много доволни от срещата със 

специалистите и отношението към възрастните хора, което демонстрираха те. Д-р Вълканов 

(уролог) раздаде на всички присъстващи талони за безплатни прегледи в частния му кабинет. 

 

Дата: 27.09.2015 година 

Изготвили: Руска Караджова 
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