
 

Книжкова виставка 

“Сучасна медична сестра - повноправний 
учасник лікувального процесу” 

12 травня - Всесвітній день медичної сестри 
 

 
  Міжнародний або Всесвітній день медичних 

сестер святкується щорічно 12 травня – у  

день народження англійської сестри 

милосердя Флоренс Найтінгейл (1820-1910). 

 День медичної сестри в Україні   

відзначається з 1997 року за ініціативи 

Міністерства охорони здоров’я та  Асоціації медичних сестер 

України. 

  Нині в лікувально-профілактичних закладах України працює 

понад 402,8 тисячі молодших спеціалістів з медичною освітою. Із 

них понад 290 тисяч – медичні сестри, що становить 61,0 % від 

усієї кількості молодших спеціалістів з медичною освітою.  

  Кожні два роки Міжнародний комітет Червоного Хреста вручає 

50 медалей імені Флоренс Найтінгейл – найвищу нагороду для 

медичних сестер. 

               http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20140512_a.html 
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Розділи: 

1. Внесок у збереження здоров'я населення; 
2. Медсестринство  в охороні здоров’я Вінниччини  

 

Розділ 1: 
 

Література: 
 
Сьогодні медична сестра - це професійно 

грамотний і кваліфікований учасник 

лікувального процесу, а не просто помічник 

лікаря, який виконує його доручення «на 

автоматі». Саме медичні сестри беруть на 

себе турботу про хворого: виходжують, допомагають повернутися в 

лад, працюють з родичами пацієнта, пояснюючи і показуючи, як 

правильно слід допомагати своїй близькій людині після виписки з 

лікарні.  
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Розділ 2: 

 
В лікувальних закладах міста Вінниці та 

області працює 16706 середніх медичних   
працівників.  

 
 У другому розділі представлено матеріали про 
роботу медсестер Вінниччини. 
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Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з виставкою. 

Оригінали документів можна переглянути у читальному залі відділу 

обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах окремих статей 

із зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом “Електронна 

доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з метою одержання повного 

тексту. 

 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20091007_0.html
http://www.0432.ua/article/185806
http://www.vinnitsa.info/news/sered-vinnichanok-obrali-krashchu-medsetru.html
http://www.vinnitsa.info/news/sered-vinnichanok-obrali-krashchu-medsetru.html

