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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Динево, община Хасково      Дата: 16.11.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Здравеопазване 

Описание на проблема: В село Динево няма аптека и дежурен лекар. Преди осем години имаше 

общопрактикуващ лекар, който периодично посещаваше селото и преглеждаше и консултираше жителите му, но 

после замина надалече и спря да идва в селото. Сега се налага жителите на Динево, в това число и възрастните 

хора, да пътуват до град Хасково за да бъдат прегледани от личния си лекар или от специалист, за да си направят 

изследвания или за да закупят лекарства. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Участниците в срещата 

коментираха, че ще е добре в селото поне веднъж или два пъти в седмицата да идва лекар, който да преглежда 

поне хората, които нямат възможност да пътуват до града. Част от участниците в ГСС предложиха да помогнат на 

възрастните хора, които не могат да пътуват до Хасково поради финансови или други причини като купуват 

вместо тях лекарствата, които се налага да пият ежемесечно и им ги носят до дома. Също така беше направено 

предложение, ако някой от участниците в ГСС разбере за организирани безплатни прегледи при специалисти, да 

разпространят тази информация сред жителите на селото. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Членове на ГСС ще разговарят с 

възрасстни хора да им помогнат със закупуването на лекарствата. Тези, които по-често пътуват до града се 

ангажираха да дават информация на хората в селото, ако има кампании за безплатни прегледи при специалисти. 

Ангажирани лица: Гинка Ангелова и Галина Жекова 

Предприети действия: Проведен беше разговор с шофьора на автобуса до село Динево, който обеща да 

съдейства за доставянето на лекарства и стоки от първа необходимост на жители на селото, които нямат 

възможност да пътуват. 

Постигнти резултати:  Няколко възрастни жители на селото се възползваха от създадената организация за 

закупуване на лекарства и други стоки от първа необходимост. 

 

Дата: 19.11.2015 г.      Изготвил: Гинка Ангелова 
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