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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: гр. Меричлери, община Димитровград      Дата: 28.01.2016г. 

Дискутиран проблем/тема:  Здравна беседа „Лечение на остеопороза с природни средства” 

Описание на проблема: Остеопорозата  е прогресиращо и най-често скрито заболяване на костната тъкан. От нея 

страдат около 80% от жените след 50 годишна възраст. Тя основателно е наречена „тихият убиец”, защото не 

съобщава предварително за себе си, а се открива доста късно. Възрастните хора в Меричлери са почти 

половината от жителите на града ни и затова решихме да направим сбирка на групата с такава тема. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  При обсъждане на темите, 

които да се разгледат в групата единодушно решихме, че остеопорозата задължително трябва да е една от тях. 

Всички членове на групата бяха съгласни с необходимостта от такава лекция, за да можем да информираме 

хората за болестта и нейното лечение. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши да направи сбирка на 

28.01.2016г. от 17.00ч. в читалището при отворени врати и да  се изнесе беседа на тема „Лечение на остеопороза 

с природни средства”. Написахме и разпространихме обяви за срещата, подготвихме залата, подготвихме и 

информационните материали. 

Ангажирани лица:  Всички членове на групата поеха ангажимент да информират свои приятели, роднини и 

съседи. Наставниците на групата – Донка Петкова и Наташа Маринова се заеха с осигуряване на материалите за 

срещата. 

Предприети действия: Намерихме подходящи материали за лечение на остеопороза от интернет и 

библиотеката, подготвихме и нагледни снимки и клипче на мултимедията. 

Постигнати резултати: Срещата премина много добре, дойдоха доста хора, изгледахме и изслушахме 

подготвените материали, после в непринуден разговор всеки сподели свои свои впечатления , рецепти , билки за 

облекчение и лечение на остеопорозата. 

Дата: 30.01.2016г.    

Изготвил: Наташа Маринова 


