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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Долно Белево, община Димитровград            Дата: 19.10.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема:Високото кръвно налягане и лошият холестерол 

Описание на проблема: Високото кръвно налягане (хипертония) е болест, която е социално значима,защото доста 

хора боледуват от нея. Човек,който вдига високо кръвно може да бъде дори инвалидизиран. Около 42% от 

мъжете имат хипертония.При жените процентите са 34%.  

Обсъждане и коментари в групата: Участниците в групата за самопомощ и солидарност изразиха желнието си 

да научат повече по темата. Предложено бе да се организира здравна беседа, а за лектор да се покани д-р 

Иванова – личният лекар, който обслужва село Долно Белево. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши да проведе здравна 

беседа на 19.10.2015г. 

Ангажирани лица: Д-р Иванова, наставниците на ГСС 

Предприети действия: Наставниците на групата пристъпиха към организиране на беседата. Поканени бяха 

всички жители на село Долно Белево. 

Постигнти резултати: Д-р Иванова ясно и подробно обясни какво представлява заболяването хипертония. 

Каква е причината? Не може да се отговори еднозначно на този въпрос. Най-значима е есенциалната хипертония. 

На първо място е генетичната предразположеност. Също така е повишеният прием на сол. Ако може да се 

промени начинът на живот и хранене. Важно е с какво се храним, колко ни е теглото и т.н. Не по-маловажен е 

стресът. Важно е един път в годината да се направят профилактични прегледи. Изключително важно е да се мери 

вътреочното налягане. Активното движение спомага много за понижаване на лошият холестерол. 

Присъстващите на здравната беседа научиха много нови и полезни факти за хипертонията и натрупването на 

„лош” холестерол в организма, както и как могат да се справят с тези проблеми. 

 

Дата: 26.10.2015г. 

Изготвил: Марина Христова 


