
День медичного працівника святкують щороку у третю неділю червня.
Окрім України, День медичного працівника святкують в Беларусії, Росії, Молдові,
Арменії, Казахстані.

ДЕНЬ МЕДИКА: ВСЕ 
НАЙЦІКАВІШЕ ПРО 

НЕЗВИЧАЙНЕ СВЯТО 

Існують і інші свята, присвячені медичним працівникам, ось деякі з них:
9 лютого – Міжнародний день стоматолога
5 травня – Всесвітній день акушера
12 травня – Всесвітній день медичних сестер
17 травня – День пульмонолога
19 травня - Всесвітній День сімейного лікаря
20 травня — Всесвітній день травматолога
8 серпня –День офтальмолога
12 вересня (друга субота вересня) — Всесвітній день надання першої

медичної допомоги.
19 вересня (третя субота вересня) – День фармацевтичного працівника

України.

В Україні День медичного працівника почали святкувати
в 1980 році. А з 1994 року свято встановили «... на підтримку ініціативи 

працівників закладів охорони здоров'я України ...», згідно з указом президента 
Леоніда Кравчука N 281/94.

Не так давно…
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Цікаві факти на медичну тематику…

o В Індії закон зобов'язує лікарів писати рецепт великими буквами, щоб
запобігти смерті, що може бути викликана неправильним тлумаченням
їх почерку.

o Швейцарський лікар Жак Понто займався розробкою протизміїної
сироватки. Щоб перевірити її «в польових умовах», він в 1933 році
дозволив гадюці вкусити його три рази поспіль. Лікар вижив і зумів
створити сироватку.

o До ефекту плацебо схильні не тільки люди, але і тварини. У
контрольній групі собак, що страждали на епілепсію та яким давали
пустушки, кількість судом зменшилася у 79% учасників. Вчені
припускають, що поліпшення стану пояснюється або очікуванням самих
собак, які звикли до ліків за багато років хвороби.

Історія білого халату… До 1800 року медики не носили білі
халати. «Професійним» кольором XIX
століття, як і священиків, традиційно
був чорний. Він символізував
урочистість, серйозність і похмурість
професії - адже рівень смертності в
лікарнях на той момент був дуже
високим.

Білий колір халатів обрали після того, як лікарі почали доводити важливість
дезінфекції та стерильності в медичній практиці. Цей колір дозволяв відразу
помітити забруднення, нагадував лікарям про важливість регулярно прати і
дезінфікувати робочий одяг. Білі халати підкреслювали революцію, яка сталася в
медицині в зв'язку з введенням антисептичних заходів.

Австрійський лікар Ігнац Земмельвейс запропонував акушерам, які
приймають пологи, здійснювати просту дію - дезінфікувати руки. Це
допомогло знизити смертність від пологової гарячки з 30 до 2%. Однак
незважаючи на ефективність методу, його оголосили псевдовченим
і заборонили займатися лікарською діяльністю в Австрії.

Доречі…
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Зараз у багатьох медичних закладах лікарі і
медсестри почали носити уніформу іншого
кольору. Найпопулярнішим є синій. Це пов'язано з
тим, що розвинулася так звана «гіпертензія білого
халата» - синдром, при якому кров'яний тиск в
присутності лікаря буде вищою, ніж в нормі.

Праця медичних працівників завжди була глибоко поважною і високо цінувалася
суспільством. З давніх часів на честь представників цієї галузі складали історії,
байки, вірші, а пізніше - і цілі книги. Якщо «Записки юного лікаря» ви давно
прочитали із задоволенням, подивіться на професію лікаря з іншого боку - екрану
телевізора.

Клінічний випадок…

Фільми та серіали про медицину:  
• Доктор Хаус (2004 - 2011);
• Анатомія пристрасті (2005 - 2020);
• Дорогий доктор (2009-2013);
• Лікар: Учень Авіцени (2013);
• Нічна зміна (2014-2017);
• Втручання (2014);
• На линії життя (2016);
• Доктор Ковальчук (2017);
• Життя на повторі (2018).

Складно переоцінити важливість медичної сфери в 
нашому житті. Перебуваючи під щоденним захистом 

«медичної варти» кожен день ми з величезною вдячністю 
і щирою повагою говоримо їм ДЯКУЄМО за наш спокій та 

здоров'я.
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