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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Злато поле, община Димитровград      Дата: 31.08.2015г. 

Дискутиран проблем/тема: Здравна беседа на тема: Високо кръвно налягане (хипертония), висок холестерол 

и диабет.  

Описание на проблема: Високото кръвно налягане, високите нива на "лошия" холестерол и диабетът са едни от 

основните здравословни проблеми, които застрашават сериозно здравето на населението. Те са предпоставка за 

проблеми, свързани със сърцето, а знаем че България е на първо място в света по заболеваемост от сърдечно- 

съдови заболявания.  Жителите на с. Злато поле имат нужда от малко повече информация и съвети как да се 

справят с проблема. Това е основната причина за избора на темата като първа от поредицата теми, които ще се 

дискутират в Групата за самопомощ и солидарност.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Д-р Елена Иванова, запозна 

присъстващите с темата, даде препоръки за справянето с проблемите -  препоръча преди всичко да се храним 

здравословно, да приемаме повече зеленчуци и плодове.  На срещата присъства и Илиян Илиев- представител 

на една от водещите български  компании за производство на лекарства. Заедно те запознаха присъстващите с 

основните видове лекарства, които биха им помогнали. Дадоха препоръки как да реагираме, ако самите ние или 

наш близък се почувства зле в следствие на високо кръвно налягане и отговориха на въпросите на 

присъстващите. Доктор Иванова предложи участниците в ГСС да посетят кабинета й и да се възползват от 

профилактичен преглед съгласно разпоредбите на НЗОК. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Участниците в групата и гостите-

лектори постигнаха угояворка нуждаещите се  да посетят кабинета на Д-р Иванова, за да им бъде измерено 

кръвното налягане, да получат  направление за   изследвания на холестерола и кръвната захар. 

Ангажирани лица: Д-р Елена Иванова, Татяна Русева- мед. сестра поеха ангажимента да осъществят 

профилактичните прегледи 

Предприети действия: Д-р Иванова запозна участниците в ГСС с работния си график и определи в кои дни е 

удобно да посетят кабинета й. 

Постигнати резултати: Част от членовете на ГСС преминаха през профилактичен преглед при д-р Иванова и си 

направиха изследвания за кръвна захар и холестерол. 

 

Дата: 10.09.2015г.        Изготвил: Тенчо Златков Тенчев  


