
Вітаємо з 

Всесвітнім днем 

медичної сестри! 
 

12 травня, починаючи з 1997 року, в 

Україні за ініціативою Міністерства 

охорони здоров’я святкують Всесвітній 

день медсестри. 

Ця професія — символ доброти і 

милосердя. Адже ця серйозна місія 

медичної сестри під силу лише 

найгуманнішим та найтерплячішим з 

людей. І іноді уся відповідальність за 

людське життя лягає саме на медсестер. А 

їх вклад в рятування життів під час бойових подій — неоцінимий. 

 

Саме в цей весняний день 

відбувається нагородження кращих 

медичних сестер і братів. Прийнято 

вітати у цей день кожного 

співробітника молодшого медичного 

персоналу. Дуже важливо повною 

мірою усвідомлювати працю і 

допомогу медсестер, які завжди поруч 

у скрутні години, намагаючись 

полегшити людські страждання і біль. 

І, звичайно, особлива витримка і 

мужність потрібні військовим 

медичним сестрам, які надають допомогу пораненим під свистом куль і 

гуркотом вибухів. 

 

Із історії свята 

Свято бере свій початок з середини 

19 століття, за часів Кримської війни, 

коли медсестра-англійка Флоренс 

Найтінгейл і її помічниця врятували 

сотні життів завдяки самовідданим 

зусиллям. Відтоді найвища нагорода 

для медичних сестер, які брали 

участь у бойових подіях, — медаль 

«Флоренс Найтінгейл». 

 



12 травня 1820 року, народилася Флоренс Найтінгейл. Вона була 

медсестрою-першопрохідцем в професійному плані. Флоренс Найтінгейл 

стала основоположницею сестринської справи, як реального підрозділу науки 

медицини. 

 
 

Перша у світі професійна медсестра заклала фундамент тієї сестринської 

служби, якою ми її спостерігаємо в наші дні. А раніше працю доглядальниці 

вважався чимось негідним, вельми низькооплачуваним і, по правді кажучи, 

доглядальниці йшли зовсім зневірені жінки. Але були серед них і люди з 

великою душею і гарячим серцем. Міс Найтінгейл була однією з них. 

«…Догляд за хворими – це таке ж мистецтво, як і живопис та скульптура. 

Але яка різниця між роботою з каменем і полотном у порівнянні з роботою 

над живим організмом! Мистецтво догляду є самим високим з мистецтв. 

Тому найстрашніша небезпека, яка йому загрожує – це небезпека 

перетворення на звичне ремесло» — писала Флоренс Найтінгейл. 

 
 Медичне суспільство звернуло свій погляд на важливість роботи медичної 

сестри лише після того, як смертність серед післяопераційних солдатів 

істотно знизилася, завдяки догляду і турботи сестер милосердя. 

Флоренс Найтінгейл не відразу стала шанованою працівницею у своїй 

справі. Все починалося зовсім непросто: спочатку дівчина отримала досить 

гарну освіту, яке не кожному чоловікові було доступним в XIX столітті. Але 

призначення своє Флоренс бачила лише допомоги хворим і стражденним. У 

20 років відчайдушна дівчина стала сестрою милосердя і, незважаючи на опір 

рідних, вирушила до Німеччини, де вивчила всі тонкощі догляду за хворими. 

Після повернення в Лондон Флоренс Найтінгейл стала управляючою 

маленької приватної клініки. 



Слава міс Найтінгейл летіла попереду неї. У ході що розгорнулася в 1853 

році Кримської війни, Флоренс Найтінгейл була запрошена військовим 

міністерством на фронт. Там вона змогла в повній мірі впровадити в 

організацію догляду за хворими правильні принципи і норми, завдяки яким, 

смертність серед солдатів, які перенесли операцію, знизилася на 398%. Це 

стало справжнім проривом в області санітарії в післяопераційному періоді! 

Ще до визначення офіційної дати святкування Дня медсестри, ідеї 

вшанування і поклоніння представниць благородної місії були висловлені в 

1953 році, а з 1965 року свято почали відзначати в багатьох країнах світу. І 

лише в 1974 році Міжнародна Рада медсестер виніс рішення про закріплення 

за святом конкретної дати. 

 

 
    До Всесвітнього дня медичної сестри підготовлено книжкову виставку 

“Медичні сестри- перші помічники лікаря. З матеріалами книжкової 

виставки можна ознайомитися у бібліотеці Ковельського фахового 

медичного коледжу. 

 


