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Цікаві факти: найбільше число
медсестер в Фінляндії - на 100 000 осіб
припадає 2162 медсестри. Для
порівняння, на Гаїті на 100 000 осіб
припадає 5 медсестер.
12 травня відзначається Всесвітній
день медичної сестри. Хоча фактично
святу вже більше ста років, офіційно
воно було засновано тільки в 1971 році.
День медичної сестри відзначається з
моменту об’єднання сестер милосердя
з 141 країни в професійну громадську
організацію - міжнародну раду
медичних сестер. Вперше служба
сестер милосердя була організована під
час Кримської війни англійкою Флоренс
Найнтінгейл (12.05.1820 - 13.8.1910).
Всесвітній день медичних сестер за
рішенням Міжнародної організації
Червоного хреста є саме в її честь, в
день її народження - 12 травня. Тоді й
сформувався стійкий стереотип:
медсестра - це санітарка, яка виносить
з поля бою поранених або стоїть біля
операційного столу. 
 

БІБЛІОТЕКА КЗВО "ПМК"
ДОР" ІНФОРМУЄ.

Історична довідка.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ
МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
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ЗА МАТЕРІАЛАМИ:



Всесвітній день медичної сестри в Україні
відзначається з 1997 року за ініціативи
Міністерства охорони здоров’я та Асоціації
медичних сестер України. Медичні сестри – це
найбільший загін фахівців охорони здоров’я
будь-якоїкраїни. У Європі працює більше 5
млн. медсестер, з них близько 330 тис.– в
Україні. Згідно з сучасною компетенцією
розвитку сестринської справи, медична сестра
повинна бути висококваліфікованим фахівцем
– партнером лікаря і пацієнта, здатним до
самостійної роботи у складі єдиної команди.
На сучасному етапі системі охорони здоров’я
потрібна не просто медична сестра, а
професіонал своєї справи. Реформа
медсестринства передбачає підготовку
фахівця нового типу. Медсестра повинна
володіти клінічним мисленням, уміти
орієнтуватися в характері патологічних змін в
організмі, правильно вибрати тактику при
наданні екстреної медичної долікарської
допомоги, досконало володіти технікою
сестринських маніпуляцій.

У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
МЕДИЧНА СЕСТРА – ЦЕ
ВАЖЛИВА, ПРЕСТИЖНА І

НЕЗАЛЕЖНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ.
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З  Міжнародним Днем
медичної сестри!


