24 квітня студенти випускних груп коледжу ( 4-В та 4-Г курси) відділення
«Сестринська справа» провели усний журнал на тему «Професіє! О дай мені
слова, дай силу – втішити, пізнати, розділити». Епіграфом заходу стали
слова Гіппократа «Особа, яка присвятила себе медицині, повинна володіти
такими якостями: безкорисливістю, скромністю, доброчинністю, здоровим
глуздом, холоднокровністю».
Першу сторінку журналу під назвою « З глибин минулого до наших днів»
відкрили студенти 4-В курсу. Епіграфом до неї стали слова « Учитися бути
медичним працівником - дорівнює
вчитися
бути
людиною».
Ознайомивши присутніх з корифеями
медицини Гіппократом, Авіценною,
Т.Більротом,
Д.Самойловичем,
С.Руданським,
А.Чеховим,
М
Пироговим, В. Бехтерєвим, студенти
спробували змоделювати морально етичний образ сучасного медичного працівника, провівши інтерв’ю з
учасниками заходу. І як висновок, дійшли до думки, що в медицині є
найвеличніше – романтика перемог
над хворобою та смертю. Але ця
романтика є вінцем наполегливої,
зосередженої, систематичної, іноді
виснажливої праці, коли від хворого не
відходять протягом доби. Буденність
цієї праці – це виконання монотонних,
досить стомлюючих обов’язків на фоні
високої самодисципліни, самовіддачі найбільше щастя допомогти нужденному.
Естафету прийняли їхні одногрупники, які
відкрили другу сторінку журналу під назвою
«Біоетичні проблеми в сучасній медицині».
Зокрема, вони зупинились на питанні
сурогатного материнства та абортів. Всі
учасники намагалися вирішити питання, чому
все більше подружніх пар вдаються до методів
штучного запліднення. На сьогодні, церква
засуджує таку практику. Чому ? Що можна
порадити сім’ям, які з тих чи інших причин не можуть
мати дітей? А наприкінці цієї сторінки ведучі
запропонували дати пораду вагітній жінці у якої 8 дітей,
з них троє глухих, двоє сліпих, один розумово
відсталий, а сама жінка хвора на сифіліс. Думки з цього
приводу в учасників розійшлись, але, яким було
здивування тих, хто порадив зробити жінці аборт, що
вбили би вони Бетховена. Ця історія з його життя.
Третю сторінку усного журналу під назвою « Сенс людського життя»
підготували студенти 4 – Г курсу. Це
питання належить до етичних категорій
медичної етики та деонтології, а також
до категорій так званих вічних питань і
буденної свідомості. Цікаво було
почути думку кожного з учасників
заходу про те, що вони вкладають у це
поняття.
І хоча це питання так і залишилось не вирішеним, але
приємно було почути від молодих людей що життя – це і
велике благо і великий обов’язок. А визначення
смертності людини зовсім не знецінює її життя, а
навпаки, наповнює його глибоким змістом, тому що
розуміння обмеженості у часі можливостей реалізації
своїх планів та цілей змушує робити насиченою кожну
хвилину людського життя.
Четверту сторінку журналу представила також 4–Г
курсу на тему: «Радість людського спілкування –
складова людського щастя». Чи може почуватися
людина щасливою серед грубощів, заздрощів,
лицемірства, зневаги навіть тоді, коли у неї і близьких
хороше здоров’я достатньо грошей ? Ведучі провели з
присутніми психотест
«Наскільки ви терпимі»,
давши можливість кожному зрозуміти, що потрібно
змінити в собі, щоб нас поважали і розуміли, бо світ
змінити нелегко, а буває й неможливо, а працювати над собою потрібно до
останнього.
Насамкінець, присутнім було запропоновано пам’ятку « Умови успішного
спілкування», яка допоможе їм у житті.

