
 

11.05.21  в коледжі був проведений захід, присвячений Міжнародному дню медичної сестри 

«Милосердя за покликанням» 

Майбутні фахівці підготували та розповіли про історію виникнення даного свята, про 

найгуманнішу в світі професію медичної сестри.  

 
Викладач: 

12 травня відзначається свято однієї з найважливішої, затребуваної, гуманної і 

найвідповідальнішої професії – медичної сестри. 

Це свято зігріте вдячністю мільйонів людських сердець, яким старанням лагідних рук медсестри, 

неспокійних сердець, високого сумління і професіоналізму повернули радість життя.  

 Вданий час медичнісестрискладаютьнайчисленнішукатегоріюпрацівниківохорониздоров’я.  

Ця професія – благородна  й гідна поваги. 

Коли травнева злива шле привіт, 

Коли окрилена весна буяє, 

Чудове свято відзначає світ: 

День медсестри у почестях згадаємо. 

Студент: 

Складно собі уявити нашу медицину без медичної сестри. Це одна з найгуманніших професій 

нашого часу, так як життя людини, її здоров’я-головні цінності для кожного. Саме вони виконують усі 

призначення лікаря, їх небайдуже слово відіграє чималу роль у процесі видужання хворого. Професія 

медичної сестри важка, складна, відповідальна, вкрай важлива і незамінна. 

 

 
  



Студент: 

Сестра… Сестричка… Не існує у світі більше професії, назва якої була б такою рідною та 

теплою.  

Студент: 

Сестра – звучить так близько, до душі. 

Без неї лікар – наче втратив крила. 

Вона мов рівновага терезів, 

Між болем сяє усмішкою мило. 

Студент: 

 Саме на тендітні плечі медичних сестер лягає вся турбота про пацієнта під час хвороби. 

Студент: 

Не завжди сил фізичних вистачає, 

Та меч в руках – її ласкаве слово, 

Коли у серці рана запече, 

Вона завжди віддати своє готова. 

Студент: 

 Медик — одна з найгуманніших професій на землі, але серед медиків найлюдяніша, 

найпочесніша та, подеколи, найважча професія – професія медичної сестри.  

Студент: 

Нехай у році днина не одна, 

Сестру медичну привітаємо гідно, 

Хай у душі всміхається весна 

За її вдачу щиру і привітну. 

Хай те тепло, що йде від них щодня, 

Повернеться у Божій благодаті, 

І хай ніколи сонце не зайде, 

У жодній мед сестринській хаті! 

Студент: 

 В усі часи медичні сестри є зосередженням милосердя, їх так і називають – сестри милосердя. Бо 

саме їх чутливе  серце, добрі руки та велике терпіння так необхідні у цій професії. 

Викладач: 

Зі святом  дорогі медсестри! Щастя  і добра! І нехай клятва Гіппократ аніколи не буде 

обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією! 

І хочемо побажати всім відчути свою силу, свою необхідність і користь для суспільства, свою 

солідарність з колегами всіх країн світу. 

 І щоб ми відчули особливу гордість за те, що нам випала місія бути медсестрами! 

Складу молитву тиху і святу, 

Щоб в котрий раз подякувати Богу 

За ласку ту і іскру золоту, 

Що освітляє всю Вашу дорогу 

               
 


