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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Радиево,  община Димитровград       Дата: 10.03.2016 г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Билколечение 

Описание на проблема:  Идеята е да се запознаем  с билките и тяхната лечебна сила. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Когато се събират, обработват 

и използват билки, трябва да се съблюдават няколко принципа: 

 Когато са необходими само листата на растението, да не се късат неговите плодове и цветове, за да не се 

наранява излишно и да не губи способностите си за размножаване. 

 Да не се обират всички билки (от един вид) на дадена територия, а да се пазят екземпляри за по-

нататъшно размножаване. 

 Билките се берат само в сухо време и се сушат на сянка и в проветриви помещения. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Използването на билките трябва да е 

само по предписание на специалист фитотерапевт.  

Ангажирани лица: Мая Илиева-фармацевт; Ирина Делева 

Предприети действия: Проведена информационна беседа с гост-специалист по темата „Билколечение“. 

Научихме, че билките са наши приятели, но могат да се превърнат във врагове, ако не знаем как да ги 

употребяваме. Макар и в малки количества, билките съдържат лекарствени вещества, които благотворно влияят 

на човешкия организъм. 

Постигнати резултати:  Групата за самопомощ и солидарност  активно взе участие в беседата. Размениха се 

рецепти, лекуващи различни заболявания.  

 

Дата: 12.03.2016 г. 

Изготвил: Ирина Делева  


