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От: Михаела Йорданова 11а клас 23 СУ 

„Фредерик Жолио-Кюри“



Историята на грижите за болните и ранените в 
Русия  започва в ерата на Петър I (1803 г.)

В миналото името й беше Сестра на милостта. В дните на ужасни епидемии и войни те, 

понякога с една дума, можеха да успокоят болката на страдащите, да утешат и да дадат 

надежда за възстановяване. Най-болезнената инжекция е невидима за нежния глас на 

сестрата, а горчивата отвара не изглежда толкова горчива.



Но англичанката Флорънс 
Найтингейл, по времето на 

Кримската война, организира 
отряда „линейка“, в който 

влизат монахини, сестри на 
милостта, само 38 души. Днес, 

12 май, денят на нейното 
раждане, медицински сестри 
от всички страни празнуват 

своя професионален празник -
Международен ден на 
медицинската сестра.

Флорънс Найтингейл



Медицинската сестра е лице със 
средно медицинско образование, 

което работи под ръководството на 
лекар или фелдшер. Тя не изследва 
пациента, не поставя диагноза, не 
предписва лечение. За разлика от 
фелдшера, не е независим човек и 

изпълнява вече поставените задачи.



Най-приятното нещо в работата й 
са благодарните пациенти, на 

които тя е помогнала.  Но в тази 
професия има много трудности: 

отговорност за живота и здравето 
на човека, нощни смени, 

емоционален и физически стрес.



Професия на доброта и милост

Особеностите на професията медицинска сестра включват факта, че много 
хора от тази специалност не само слагат инжекции, измерват кръвно 

налягане, но и морално подкрепят пациента в трудни моменти.  В края на 
краищата дори най-силният човек, като е болен, става беззащитен и уязвим.  

Една добра дума може да върши чудеса.



Медицинска сестра е първият помощник на лекаря , компетентен 
специалист, който носи в сърцето си и изпълнява добре всички грижи за 

пациента.



Медицинска сестра - са краката на 
безкракия , очите на слепия, опората на 
дете, източникът на знания и увереност 
за млада майка, устата на онези, които 

са твърде слаби, за да говорят.



Тази професия е много актуална и търсена, може да се реализира на много места, като 
например в малки областни болници, клиники, диспансери и големи медицински 

центрове, мотели, различни центрове за отдих, образователни институции, големи 
държавни и частни организации, предприятия.



Предимства на професията: 

•голям избор на работни места 

•огромен свят от знания

• житейски опит

• нови запознанства и връзки

• професионално израстване



За да работите като медицинска сестра, трябва да завършите професионална 
образователна медицинска институция, колеж. Можете да подобрите  уменията 
си на курсове. Можете да получите бакалавърска степен за медицинска сестра, 

като завършите медицински институт.



Сегашните медицински сестри могат да 
израстат, като специалисти, които в началото са 
се обучавали самостоятелно в училищата, и не 
са загубили човечността си, а са се укрепили в 

преживяванията: човешкото страдание ги прави 
по-уверени, по-способни и по-дисциплинирани.



Като завърша средното си образование аз бих избрала прекрасната 
професия - медицинска сестра !

Професията медицинска сестра е една от най-благородните . Работата е 
интересна, защото общуваш с хората, всеки ден се учиш все повече и 

повече, участваш повече в хорската съдба, защото те ти поверяват здравето 
и живота си. Към медицинските работници хората се отнасят с уважение и 

ги ценят.



Източници

•https://whttp://www.myshared.ru/

•ww.google.com/?&bih=1040&biw=1920&hl=bg

https://www.google.com/?&bih=1040&biw=1920&hl=bg
https://www.google.com/?&bih=1040&biw=1920&hl=bg


Благодаря за вниманието!


