«Сестринська справа»
ІІ медичне відділення
Медична сестра – це спеціальність, значимість якої важко переоцінити.
По суті жоден лікар не зможе впоратися зі своїми обов’язками, якщо йому не
буде допомагати кваліфікована медична сестра. Недарма їх називають правою
рукою лікаря. Враховуючи все це, можна сказати, що медична сестра незмінна
посада у будь-якому медичному закладі.
У 1947 році на базі Чернівецького медичного училища розпочало свою
роботу відділення, яке готувало студентів за спеціальністю «Сестринська
справа». За цей час розвиток сестринської справи зазнав суттєвих змін. Сьогодні
II та III медичне відділення Чернівецького медичного коледжу Буковинського
БДМУ готує висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Медсестринство»,
спеціалізація «Сестринська справа».
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Перше визначення поняття «сестринська справа» у 1859 році дала
британська медсестра, організатор і керівник загону санітарок під час Кримської
війни 1853–1856 років Флоренс Найтінгейл у її відомій праці «Записках про
догляд». За словами Флоренс Найтінгейл, «догляд за хворими — це таке ж
мистецтво, як живопис та скульптура. Це найвище з мистецтв, але що означає

працювати над каменем чи полотном порівняно з працею над живим людським
організмом! Мистецтво догляду — це найвище з мистецтв. Тому найстрашніша
небезпека, яка йому загрожує, — це небезпека перетворитись у звичайне
ремесло...».

Саме з медичними сестрами асоціюються такі слова, як «милосердя»,
«мужність», «співчуття», «доброта». Власне медсестра – це не професія, а стан
душі. Не менше, ніж лікарські засоби, пацієнтові потрібні моральна підтримка,
душевна теплота, любов і турбота. «Янголами милосердя», «очима і руками
лікарів» називають цих особливих людей, які обрали важку, часом невдячну, але
таку людяну, жертовну і необхідну професію.
Історія підготовки медичних сестер славна та наповнена славними
іменами. На сьогоднішній день на відділеннях спеціалізації «Сестринська
справа» навчається 379 студентів. Термін навчання на денній формі на базі
неповної середньої освіти – 4 роки, на базі повної загальної середньої освіти – 3
роки. Після закінчення навчання випускники отримують диплом молодшого
спеціаліста з присвоєнням кваліфікації «Сестра медична». Після завершення
навчального закладу випускники мають можливість продовжити свою

сестринську освіту в медичному університеті та здобути ступінь бакалавра, а в
перспективі й магістра медсестринства.
Медична сестра – важлива та затребувана у нинішній час професія.
Випускники коледжу можуть працювати у медичних закладах різного рівня,
оздоровчих та реабілітаційних центрах, а також у медичних пунктах шкіл та
дитячих садків, тощо.
У XXI столітті, у часи науково-технічного прогресу, сестринська справа –
це мистецтво та наука, вона вимагає розуміння, застосування спеціальних знань
та умінь. Постає нелегке завдання: уміло поєднати використання техніки з
гуманним ставленням до пацієнтів. Жодна машина не замінить турботи й
співчуття медсестри.
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іноземної мови працювати
медичними сестрами у різних
країнах Європи та світу.
Впродовж останніх років свої
знання підтвердили та влаштувалися на роботу за кордоном за фахом медичної
сестри близько 40 випускників Чернівецького медичного коледжу БДМУ.
На базі спеціальності сестринська справа студенти можуть займатися
відповідно до сучасних вимог. Відділення забезпечене новітньою матеріальнотехнічною базою, комп'ютерним обладнанням, аудіо- та відеотехнікою. Кабінети
відділень періодично поповнюються новими фантомами та муляжами,
приладами та інструментами для забезпечення робочого місця майбутнього
спеціаліста.
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пізнавальні екскурсії не лише у різні куточки Буковини, а й всієї України. Окрім
того, студенти проводили свій літній відпочинок за кордоном, а в навчальному
закладі - години спілкування на різноманітну тематику, під час яких відбувалися
й палкі дискусії, спортивні змагання, соціологічні опитування, зустрічі із
відомими людьми краю.
Щорічно студенти відділення беруть участь у міжрегіональному конкурсі
«Краща медична сестра» і неодноразово виборювали першість у змаганнях.
Також про якісну фахову підготовку випускників свідчать призові місця на
Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності «Ескулап-професіонал».
Студенти спеціальності активно долучаються до науково-дослідної діяльності,
що підтверджується численними грамотами та подяками студентами.
У підсумку можна сміливо зазначити, що відділення спеціалізації
«Сестринська справа» у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ мають на меті
формувати не тільки особистість з високими рівнем професіоналізму, а й
найкращими моральними та духовними якостями. Адже медична сестра – це та
професія, що потребує жертовності та готовності завжди прийти на допомогу,
неабиякого терпіння та витримки. То ж якщо ваше серце добре та співчутливе до

людських страждань, якщо ви готові до останньої хвилини разом з лікарем
боротися за життя незнайомої людини, якщо здатні заспокоювати і співчувати, а
натомість бачити світлі, вдячні очі людей, яким ви разом з лікарем повернули
здоров'я, тоді професію медичної сестри ви обрали правильно.

