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                                      ГІМНГІМН
На славній шахтарів земліНа славній шахтарів землі
В донбаськім центрі УкраїниВ донбаськім центрі України
Створили мудрі вчителіСтворили мудрі вчителі  
  Славетну школу медицини.Славетну школу медицини.

  Під сяйвом світа і добраПід сяйвом світа і добра  
  Зростає юнь талановита:Зростає юнь талановита:
Майбутні фельдшер, медсестра,Майбутні фельдшер, медсестра,
Живі нащадки Агапіта.Живі нащадки Агапіта.

Заради віри в майбуттяЗаради віри в майбуття  
  Девізом нашим є і буде:Девізом нашим є і буде:
  Людське здоров'я і життяЛюдське здоров'я і життя  
  Оберігать довіку всюди.Оберігать довіку всюди.

Ім'я твоє - то серця спів,Ім'я твоє - то серця спів,  
  Навіки наша Альма-Матер.Навіки наша Альма-Матер.  
  Ми честь і славу вчителівМи честь і славу вчителів  
  Клянемось високо тримати.Клянемось високо тримати.

ПриспівПриспів
Слався в пісні невгасимійСлався в пісні невгасимій
  Медичний коледж наш любимий!Медичний коледж наш любимий!
Мудрість Гіппократа,Мудрість Гіппократа,
  Гордість Павлограда.Гордість Павлограда.  



 БУТИ ЩАСЛИВИМ ЩАСТЯМ ІНШИХ – ОСЬ
СПРАВЖНЄ ЩАСТЯ І ЗЕМНИЙ ІДЕАЛ
КОЖНОГО, ХТО ПРИСВЯТИВ СЕБЕ
МЕДИЦИНІ. 
                                           М. І. ПИРОГОВ

   Павлоградське медичне училище
розпочало свою діяльність у 1961
році. Перший набір на відділення
медсестер складав 90 чоловік. У
пристосованому приміщенні
функціонувало три аудиторії і
чотири кабінети; навчальний
процес здійснювало три штатних
викладачі і вісім лікарів-сумісників.      
Першими директорами училища
були Кобилкін М.А., Шуваєв М.П.,
Українець В.П., Муравський В.А.  35
років очолював Павлоградське
медичне училище Демиденко І.І. –
людина високих організаторських
здібностей, вимогливий до себе і
колективу, чуйний до проблем
студентів. Продовжує сімейну
династію Володимир Іванович
Демиденко - з 2011 року директор
КЗ "Павлоградський фаховий
медичний коледж" ДОР".
  Сьогодні медичний коледж – це
сучасний навчальний заклад з
розвиненою інфраструктурою, з
прогресивними технологіями в
навчально - виховному процесі. 

    Підготовка медичних сестер
здійснюється в Павлоградському
фаховому медичному коледжі на
відділенні “Сестринська справа”,
програма навчання велика і цікава.
Але, звичайно ж, основним є велика
практична робота безпосередньо
біля ліжка хворого, адже “Медична
сестра - це ноги безногого, очі
сліпого, підтримка дитині, джерело
знань і впевненості для молодої
матері, уста тих, хто надто
безсильний та заглиблений в
себе”(Вірджинія Хендерсон).  
  Відділення “Лікувальна справа” 
 випускає фельдшерів. Слово
“фельдшер” з німецької означає
“Польовий брадобрей”. 
 Сьогодні майбутній фельдшер
повністю засвоює програму
загального догляду за хворими та
ряд додаткових профілюючих
предметів: очні хвороби, хвороби
зубів, епідеміологію, фізіотерапію та
багато інших.
 За 60 років, відколи засновано
медичний коледж, з рідних пенатів
"вилетіли" сотні випускників,
розпростерши свої милосердні
крила не тільки над теренами рідної
землі, а й далеко за її межами. 

     

   Протягом 60 років у стінах
Павлоградського медичного
коледжа студенти отримують не
тільки глибокі професійні знання,
але й вчаться гуманності, добру,
милосердю. 
 Тому завжди поруч з ними
викладачі, які роблять важливу
справу навчання і виховання
медичних працівників. Адже тільки
при гармонійному сплетінні
глибоких знань, чистоти помислів,
любові до медицини можливе
досягнення справжньої професійної
майстерності. 
  Як говорив великий український
письменник Григір Тютюнник:
“Немає загадки таланту. Є вічна
загадка Любові”, а “Медицина – це
любов, інакше вона нічого не
варта”(Авіценна)


