
12 май –
Международен ден на 
медицинските сестри.

От Ангела Иванова 8в клас



Защо 12 май?

Денят се свързва с името на Флоранс Найтингейл ,смятана за 

основател на модерното сестринство и за една от 100-те най-

влиятелни жени на всички времена, която е родена на 12 май 1820 

г. във Флоренция. 

С решение на Международния съвет на медицинските сестри в 

цели свят 12 май се отбелязва като Международен ден на 

сестринството. Начало на традицията се поставя през 1974 г.





Първата милосърдна сестра

Флорънс Найтингейл е основоположник на съвременната професия на 

милосърдната  сестра. 

Тя е  английска медицинска сестра,автор и статистик. По време на 

Кримската война заедно със свои съмишленички тя работи в полеви 

болници на територията на Турция, а след това и Крим. Благодарение 

на своята организация  и знанията й, новите практики, които прилага 

при грижите за хората, за 6 месеца смъртността в болниците спада 

драстично.





Биография 
Родена е във Флоренция на 12 май 1820 г.  в семейство на 

аристократи.

В периода 1837– 1839 г. пътешества с родителите си из Европа. През 

1849 г. посещава Институт диаконис в Кайзерверт (Германия) и се 

връща в Англия с твърдото намерение да стане  милосърдна сестра. 

Връщащите се от фронта войници разказват легенди за нея, 

наричайки я „дамата със светилника“, тъй като през нощите с лампа в 

ръка, тя като добър светъл ангел, сама обхожда палатките с болните.

Умира на 13 август 1910 г. (90 г )





Неща които е направила 

Управленските й умения не остават незабелязани от Лондон и през 

1856 г., правителството на Великобритания й възлага да реорганизира 

армейската медицинска служба. Сама успява да набере средства за 

построяването в Лондон на първото училище за милосърдни сестри 

към болницата "Свети Тома". Пише и няколко книги, които по-късно са 

използвани като учебници по здравни грижи.

През 1856 г. със свои пари Флорънс издига в Крим голям кръст от бял 

мрамор в памет на войниците, лекарите и медицинските сестри, 

загинали в Кримската война.





Милосърдна сестра

Първият документ за сестринската професия е датиран от преди 

хилядолетия. Милосърдната сестра се появява в професионален и 

исторически план за пръв път в Древна Индия. Професията на 

милосърдната сестра става известна в българските земи още преди 

да се създаде модерната българска държава. 

В Княжество България началото на сестринските грижи се свързва 

с името на Райна Попгеоргиева Футекова. Тя е първата българска 

дипломирана акушерка.



Райна 
Попгеоргиева 
Футекова



Акушерка
Акушерка е жена, квалифицирана в оказването на помощ на 

раждащите жени.

Образованата акушерка е въведена като длъжност в България още 

през 19 век. Известен преходен период от време в България 

акушерката е обслужвала раждащите жени у дома им или на мястото, 

където е започнало раждането. След Втората световна война става 

задължително раждането да се осъществи в болнично заведение.

Райна Попгеоргиева Футекова тя е първата българска акушерка

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0




Старшата сестра

Отговорностите на старшата сестра са предимно административни. 

Освен за организацията тя отговаря за снабдяването с медицински 

консумативи, воденето на медицинската документацията, 

архивирането ѝ, съставяне на месечните графици, координация и 

колаборация с другите структури на болницата и много други 

възникващи ежедневно дейности. Старшата сестра отговаря и за 

добрият микроклимат и сплотяването на екипа в отделението. Тя 

трябва да притежава умение за изграждане на добър работен екип.





Защо професията “медицинска сестра„ се 
практикува предимно от жени. 

В годините , когато възниква професията милосърдна сестра , жените 

са били едно стъпало по–ниско в обществото от мъжете. Било е 

невъзможно за тях да станат лекари , политици или да заемат други 

управленски постове в обществото. На тях е приписвана ролята на 

състрадателни , грижовни , добри пазителки на дома. Желанието да 

помогне по време на бедствие , война, пандемия или раждане е в 

основата на всеки човек , но тогава тази чест е била за жените. 

Предразсъдъците изградили професията тогава все още се прокрадват 

в наши дни, но все повече мъже се присъединяват към редиците на 

медицинските сестри.





Предизвикателства на професията
Безсънните нощи и стресът са част от всекидневието. Но включва 

също и благодарността в очите на пациенти и удовлетворението, че си 

помогнал.

Работата в условията на спешност изисква специфична организация, 

вземане на бързи и адекватни мерки. Времето е от съществено 

значение за добрия изход на проблема. При недостиг на медицински 

сестри ,  организацията трябва да е особено прецизна с цел на 

избягване прекомерното натоварване на персонала, същевременно 

пациентите да получат качествени грижи.





Необходими умения и опит на медицинската 
сестра 

Тя минава визитация заедно с лекаря, извежда визитация, изписва 

лекарства, прилага назначената терапия, отчита и наблюдава основните и 

допълнителните жизнени показатели по назначение на лекаря. 

Медицинската сестра не е просто изпълнител. От информацията, която 

дава на лекаря от наблюдения, зависи развитието на лечебния процес. 

Място за грешка в тази професия няма. Трябва винаги да си точен в 

наблюденията си. 

Добро познаване на симптоми на различните болести и промени във 

функциите на различните видове системи в човека. От това зависи 

бързата и точна реакция кога да уведомиш лекаря, че нещо с пациента се 

случва.





Връзка и отношение между пациент и 
медицинската сестра

Пациентът трябва да има от една страна доверие в компетентността 

на медицинската сестра и да има чувството, че може да й се довери. За 

повечето медицински сестри , установяването на доброто разбиране с 

пациента е важно.   

Връзката и отношенията между пациент и медицинската сестра могат 

да бъдат анализирани от етични съображения, по отношение на това 

колко добре се постигат целите на осъществяването на добро дело, 

автономност на пациента, както и  справедливост.





Видеа на медицински сестри справящи се с 
трудността в професията

Nurse Shares Heartbreaking Reality of Health Care 

Workers Fighting COVID-19:

https://www.youtube.com/watch?v=EdqMd-

070hs&list=WL&index=2&t=3s

Медицинска сестра държи ръката на умиращ 

пациент от COVID-19 докато той не взема последният 

си 

дъх:https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvm

.tiktok.com%2FTAbbLw%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ryJDEvax

82aDwNCHeDkAGI1rwNFNizgqKIWNi5OQhNphKkaVV0cE

jKZg&h=AT3kQuhKJJPRfEMaEJ3Ek4z8AWC7riJOqp-

1yIb8QzYKhNobmo2iDY8tHWYAjKF-l0-

i8yG9QI9Cf0Z6ataEt1afX2ussfvYXyFzDlDr3LUMlcJB0Sd_

BFEaRvheARYfEfE

Nurses Change Lives:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyo

utu.be%2FjijOJVi12cw%3Ffbclid%3DIwAR14RJ-

lpn_Lb_KDJ5HhBZxFz3H7h3zUPHnAozo0kOwxKTu1

tnkrr8Fvt9M&h=AT2jFtb-

cnNCApo3MwS9xFJ_uWQF1mJSGoTJV1N7X5Ama

HBoS0ZklqleiK_XqWmw80d4cbSpRKzUDJmUeH7NC

ktIpEKYg3iiUo0TK1hfAhAvnP54pLMUTVma4HweP_

4w3qsB0j63ybpXqqE

https://www.youtube.com/watch?v=EdqMd-070hs&list=WL&index=2&t=3s
https://l.facebook.com/l.php?u=https://vm.tiktok.com/TAbbLw/?fbclid=IwAR1ryJDEvax82aDwNCHeDkAGI1rwNFNizgqKIWNi5OQhNphKkaVV0cEjKZg&h=AT3kQuhKJJPRfEMaEJ3Ek4z8AWC7riJOqp-1yIb8QzYKhNobmo2iDY8tHWYAjKF-l0-i8yG9QI9Cf0Z6ataEt1afX2ussfvYXyFzDlDr3LUMlcJB0Sd_BFEaRvheARYfEfE
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/jijOJVi12cw?fbclid=IwAR14RJ-lpn_Lb_KDJ5HhBZxFz3H7h3zUPHnAozo0kOwxKTu1tnkrr8Fvt9M&h=AT2jFtb-cnNCApo3MwS9xFJ_uWQF1mJSGoTJV1N7X5AmaHBoS0ZklqleiK_XqWmw80d4cbSpRKzUDJmUeH7NCktIpEKYg3iiUo0TK1hfAhAvnP54pLMUTVma4HweP_4w3qsB0j63ybpXqqE


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


