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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Конуш, община Хасково       Дата: 06.11.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Остеопороза 

Описание на проблема: Голяма част от възрастните хора и особено жените страдат от остеопороза без да знаят. 

Участниците в ГСС заявиха нуждата да научат повече за заболяването и как могат да се предпазят от него. 

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

беседа по темата, на която всеки да сподели какво знае за заболяването и на която да бъде поканен експерт от 

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, който да даде допълнителна информация.  

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

беседа на тема „остеопороза“ на 06.11.2015г., на която да покани Андриана Иванова. 

Ангажирани лица: Павлина Делчева и Андриана Иванова 

Предприети действия: Наставниците на ГСС обявиха в село Конуш датата и темата на планираната здравна 

беседа и лично поканижа жителите на селото да се включат в нея.  

Постигнти резултати: В село Конуш се проведе здравна беседа на тема „остеопороза“. Участниците в срещата 

бяха запознати с причините за заболяването, симптомите му, диагностиката и лечението му. Андриана Иванова 

представи информация по темата и инициира дискусия сред възрастните хора, които споделиха свои лични 

впечатления и опасения по отношение на остеопорозата.  

 

Дата: 08.11.2015 г.       Изготвил: Павлина Делчева 
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