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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв./с.Войводово, община Хасково     Дата: 18.03.2016г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Здравеопазване и здравна система 

 

Описание на проблема: Здравното възпитание е метод за създаване на положително лично поведение 

и подпомагане на обществото като цяло. Здравето е състояние на равновесие между организма и 

неговата среда, за разлика от болестта, при която равновесието е нарушено. Главно значение има 

възможността за пълноценен социален живот.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: участници в ГСС 

предложиха да се организира информационна среща, на която да се поканят здравни специалисти. 

Членовете на групата споделиха, че имат много въпроси, които искат да отправят към някой лекар – 

въпроси, свързани с различни заболявания, както и такива по отношение на правата, които им дава 

здравната система в България. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: да се проведе 

информационна среща, на която да бъдат поканени лекари и медицински лица. 

Ангажирани лица: Светла Севова, Таня Костова, д-р Малин Спасов, Веска Димова 

Предприети действия: Веска Димова се ангажира с отправянето на покана към д-р Малин Спасов да 

вземе участие в срещата. 

Постигнти резултати: ГСС и жители на с. Войводово се събрахме, за да дискутираме една от най-

важните теми, а именно Здравеопазването в България. Може би заради самата тема, присъстващите 

бяха повече от всякога. А може би и заради това, че наши специални гости бяха д-р Малин Спасов - 

лекуващ лекар в селото и мед. сестра Веска Димова - член на ГСС и дългогодишна сестра в "Ортопедия". 

Мъже и жени коментираха,едни доволни други не чак толкова за отношението на лекарите и всичко 

свързано със здравето на хората. Бяха зададени много въпроси и всички намериха своя изчерпателен 

отговор от компетентите медицински лица. "Здравословният начин на живот се характеризира с 

наличие на активно отношение към собственото здраве, позитивна здравна мотивация, умение за 
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опазване и укрепване на здравето. Навици: умения за самопомощ и взаимопомощ" Със тези думи 

завърши беседата д-р Малин Спасов. Обсъдихме и спадовете в здравеопазването, но като цяло 

жителите на с. Войводово са на мнение, че има промяна и то в положителна посока. 

Дата: 24.03.2016г.        

Изготвил: Светлана Севова 
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