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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Брод, община Димитровград         Дата: 15.12.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Обществено значими заболявания и повишаване имунитета чрез народни 

средства и здравословно хранене 

 

Описание на проблема: Остеопорозата, диабетът и сърдечно-съдовите заболявания са бич за здравето на хората. 

Заболяванията са широко разпространени сред възрастните хора, но не всички разпознават симптомите. Хората  

имат нужда от повече здравна информация, за да могат навреме да вземат мерки. Това е основната причина за 

избор на темата в ГСС. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Доктор Татяна Албанова и 

мед.сестра Маргарита Андонова запознаха присъстващите с темата и дадоха препоръки: какви изследвания 

трябва да се направят за остеопорозата, рискови фактори за заболяванията, симптоми и необходими 

изследвания за диагностика. На групата бе обяснено, че трябва да спазват предписанията на личният лекар и ако 

прилагат рецепти от народната медицина е добре предварително да се консултират с лекаря си. Д-р Албанова 

препопъча преди всичко да се храним здравословно, да приемаме повече зеленчуци и плодове, да се намали 

солта в храната и да се поддържа нормално телесно тегло. Също така ни запозна с най- нови видове лекарства и 

хранителни добавки, които биха ни помогнали при различни заболявания и как да окажем първа помощ на 

нуждаещ се. Наблегна се на профилактиката на дискутираните заболявания.Славка Панева сподели своя опит в 

борбата с диабета, от който страда. Иринка Величкова попита за границите на кръвното налягане, при които се 

приема, че е в норма. Обмениха се рецепти от народната медицина. Д-р Албанова посъветва участниците да се 

възползват от профилактичните прегледи, които се полагат по Здравната каса. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Участниците взеха решение да посетят 

кабинета на д-р Албанова, за да им бъде измерено кръвното налягане и  да им бъде направено изследване на 

холестерол и кръвна захар. 

 

 

Ангажирани лица: Д-р Татяна Албанова - общопрактикуващ лекар и Маргарита Андонова - мед.сестра, поеха 

ангажимента да осъществят профилактични прегледи. 
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Предприети действия: На участниците в групата бе предоставен работния график на д-р Албанова, чиито 

кабинет се намира в село Брод. Уговорени бяха дни и часове за профилактични прегледи.  

 

Постигнти резултати: Проведената здравна беседа допринесе за повишаването на знанията на участниците в 

ГСС по отношение на социално значими заболявания като остеопороза, диабет и сърдечно-съдови заболявания. 

Седем от участниците в ГСС се възползваха от профилактичните прегледи при д-р Албанова. 

 

Дата: 16.12.2015г. 

Изготвили: Славейка Митева и Марияна Вълева 


