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Задоволеність роботою медичних сестер Білої Церкви

Козлова Юлія Олександрівна, Грига Ірена Максимівна

АКТУАЛЬНІСТЬ: Медичні сестри є важливим еле-
ментом будь-якої медичної системи. Однак у
більшості медичних установ у всьому світі їхню
роботу, як правило, недооцінюють і недостатньо
оплачують, попри те, що медсестри виконують
різнопланові завдання і часто навіть беруть на
себе обов’язки лікарів. Метою даного дослід-
ження було виявити деякі специфічні фактори,
які впливають на благополуччя медичних сестер
міста Білої Церкви, їхнє ставлення до роботи і
професії.

МЕТОДИ: Дослідження є якісним. Було прове-
дено 30 напівструктурованих інтерв’ю медичних
сестер Білої Церкви з різних медичних установ:
Міська лікарня №1, Територіально-медичне
об’єднання, Міська дитяча стоматологічна полік-
лініка, БЦ УВП УТОС (здоровпункт підприємства)
у лютому-березні 2012 року. Вибірка формува-
лась за методом доступності і снігової кулі.

РЕЗУЛЬТАТИ: Медичні сестри гостро незадово-
лені своєю заробітної платою, яка часто покри-
ває лише витрати на комунальні послуги, і
станом матеріально-технічного забезпечення за-
кладів, коли працівники змушені за власні
кошти купувати елементарні речі. Існує про-
блема також зі ставленням керівництва і пацієн-

тів: відсутність або низька якість соціальної під-
тримки з боку адміністрації і невдячність з боку
пацієнтів. Поряд з тим, взаємостосунками з ін-
шими співробітниками медсестри дуже задово-
лені, вони завжди допомагають і підтримують
один одного. Родичі і друзі медичних сестер ці-
нують їхні навички, статус «домашнього лікаря»
сприяє тому, що респонденти задоволені обра-
ною професією. Практично відсутній кар’єрний
ріст, рутинні завдання, відсутність ініціативи ке-
рівництва щодо участі в медичних конференціях
та інших зустрічах призводить до того, що мо-
лоді медсестри розчаровуються в професії і
сприймають її як нецікаву.

ОБГОВОРЕННЯ: Обмеженнями дослідження є те,
що не всі медсестри (особливо старшого віку)
згоджувалися взяти участь у дослідженні – є
ймовірність, що саме незадоволені роботою не
бажали розмовляти на цю тему. Також більшість
інтерв’ю були проведені не на одинці з респон-
дентом, оскільки не було можливості знайти
вільну кімнату, а в присутності інших медпраців-
ників, що могло вплинули на щирість відповідей.
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