
Медсестра –

душа лікарні

Медична сестра – це ноги безногого,

очі сліпого, підтримка дитині,

джерело знань і впевненості для

молодої матері, уста тих, хто надто

безсильний і заглиблений у себе.



Жодна професія так не пов’язана з людськими хворобами і
фізичним болем, як професія медичної сестри. Праця медсестри — це
подвиг заради життя інших людей. Медсестра щохвилини
зіштовхується з людським болем та стражданням, та попри все надає
необхідну медичну та психологічну допомогу хворому.

Сучасна медична сестра — це висококваліфікований спеціаліст,
професіонал, який має попит не тільки на вітчизняному але і на
міжнародному ринку праці. Це людина з широким світоглядом, що
добре орієнтується не тільки в своїй професії, але і в проблемах
охорони здоров’я і соціальній сфері в цілому.

Співчуття, милосердя, професійний сестринський догляд —
покликання, основа професії медичної сестри.

Медична сестра є обличчям кожного лікувального закладу, саме
вона перебуває поряд з хворим, саме вона має постійно пізнавати
непізнане і намагатися побачити непобачене. Нині в нашій країні
професія медичної сестри набуває нових висот, нового розвитку.
Саме для розвитку медсестринства загалом і для підняття престижу
професії медичної сестри проводяться конкурси професійної
майстерності.



Виникнення сестринської справи в Україні, як і у всій Європі,

нерозривно пов'язане з прийняттям та становленням християнства,

створенням монастирів, при яких були лікарні, подорожні доми, які

поєднували функції готелю, лікарні та амбулаторії для мандрівників,

що направлялися до святих місць і потребували медичної допомоги.

Під час Кримської війни, в середині ХІХ століття, англійська

сестра милосердя Флоренс Найтінгейл зі своїми помічницями вперше

надала допомогу пораненим на полі бою. Завдяки сестрам милосердя

були врятовані сотні життів. З того часу вищою нагородою, якою

відзначаються медичні сестри - учасниці бойових подій, є медаль

"Флоренс Найтінгейл". Дев'ятеро медичних патронажних сестер

України, які брали участь у бойових діях, мають цю нагороду.

Нагорода ім. Флоренс Найтінгейл
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