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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Узунджово, община Хасково      Дата: 08.09.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Диабета в старческа възраст 

Описание на проблема: Диабета е често заболяване сред възрастните хора, но не всички разпознават симптомите 

му. С напредване на възрастта храната става от все по-голямо значение. Необходимо е да се намалят сладките и 

тестени храни и да се заменят с повече плодове и зеленчуци. Признаци на диабета са постоянната жажада, глад, 

сърцебиене, загуба на телесно тегло, кожата често се възпалява, раните трудно зарастват.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Присъстващите проявиха 

голям интерес към темата и задаваха много въпроси. Имаше предложение да се поканят лекари – специалист, 

които на място да консултират хората. Предложено бе да се изготвят брошури, в които да има примерен 

хранителен режим за диабетици, както и други информационни материали, които да са с профилактично 

значение и да се разпространят сред жителите на селото. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да бъде изготвен примерен 

хранителен режим за диабетици или за профилактика на диабет с помощта на лекар, който да бъде 

разпространен сред членовете на ГСС. Участниците в групата да не пропускат профилактичните прегледи за 

измерване на кръвната захар. 

Ангажирани лица: Танка Краева и Анастасия Георгиева 

Предприети действия: Проведена здравна беседа по темата. Представени бяха ранните симптоми на диабета, 

как може да се предотврати появата му чрез спазване на хранителен режим и как може да се ограничи 

развитието му. 

Постигнти резултати: Участниците в ГСС повишвха информираността си за едно от най-разпространените 

заболявания сред възрастни хора.  

 

Дата: 06.10.2015 г. 

Изготвил: Танка Краева 
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