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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Тракиец, община Хасково      Дата: 20.01.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Високо кръвно налягане 

 

Описание на проблема:  Напоследък все повече хора страдат от високо кръвно налягане. Това стана причина ГСС 

да проведе специална беседа по темата. 

 Артериалното кръвно налягане се измерва с две стойности - горна граница и долна граница. Стойностите на 

кръвното налягане не са еднакви за всички възрасти. За лица над 50 годишна възраст горната граница може да се 

движи между 115 и 160 мм, а долната – между 70 и 95 мм. Всяко налягане над 95 мм се счита за повишено 

независимо от възрастта. Посочените стойности не трябва да се вземат за абсолютни и решаващи, тъй като 

кръвното налягане може да дава отклонения. Когато кръвното налягане е измерено трикратно при покой за хора 

от средната възраст, стойностите над 150 мм и над 90 мм се считат за високи и е налице повишено кръвно 

налягане. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Тянка Колева сподели, че 

кръвното й налягане е над 180 мм и не спада лесно въпреки лекарсвата, които пие. Затова трябва да се изследва 

урината, за да се знае на какво се дължат високите стойности. Бъбречните заболявания и безсънието също могат 

да доведат до повишено кръвно налягане. 

Има много данни, които говорят за наследсвено и фамилно предразположение  за това заболяване. Високото 

кръвно налягане се усеща при главоболие, болки в тила, темето и челото, виене на свят, шум в ушите, безсъние. 

Ако не се прилага правилно лечение, оплакванията се усилват, появяват се сърцебиене, задух, умора. Лечението 

става по лекарско предписание. То включва диета, ограничаване на солта и силния чай, пушенето и избягването 

на конфликти, отрицателни емоции. Човек трябва да бъде спокоен както в работата си, така и в ежедневието. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

Редовно измерване на кръвното налягане, редовно вземане на предписаните лекарства от лекаря и спазването 

на необходимата диета. При всички случаи спокойният живот е лек за високото кръвно налягане.       

Ангажирани лица: Атанаска Петрова и Жечка Колева 
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Предприети действия: Част от присъстващите на беседата споделиха рецепти от народната медицина за 

справяне с високото кръвно налягане: 

1. Една чаена лъжичка канела в една чаша кисело мляко. 

2. Една супена лъжица царевично брашно се поставя в чаша студена вода. Престоява една нощ и на 

сутринта се изпива само водата. 

3. Едно листо здравец се сдъвква. 

Постигнти резултати:  Участниците в беседата придобиха нови знаия по отношение на високото кръвно 

налягане, а също така и обмениха опит как се справят с него. Всички присъстващи са на едно мнение, че 

поддържането на нормално кръвно налягане е основен фактор за доброто здравословно състояние на човека. 

 

Дата: 20.01.2016 г. 

Изготвил: Атанаска Грозева 
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