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Емпатія - англ. empathy від (грец. patho)— вміння до 
співпереживання. 

Мистецтво сестринської справи полягає в гармонійному поєднанні 
професійних компетенцій і спілкування у процесі догляду за паці- 

єнтами, в умінні захистити пацієнта від його власних хвилювань, 
негативних думок і почуттів, які істотно сповільнюють процес 
одужання. У взаємодії медичної сестри і пацієнта відбуваєтьсявияв 
особистісних характеристик, найзначущішою з яких є емпатія.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0






Рекомендації щодо попередження виникнення синдрому професійного 
вигорання. 

 

• Ви в себе найцінніші! 
• Якщо погано Вам, то погано і людям, що Вас оточують! 
• Якщо Ви відчуваєте дискомфорт та психологічне пригнічення – це сигнал зробити «Стоп» і проаналізувати, що саме є 

причиною цього стану. 
• Вміти признавати наявність у себе проблеми та не соромитись її озвучувати і просити про допомогу! 
• Пробудувати чіткі границі «Дім-сім'я» та «Робота». 
• Піклуватись про себе починаючи з найменших речей. (дозованість навантаження, використання вільного часу для 

відпочинку та приємних речей чи спілкування) 
• Ініціювати заходи підтримки себе, якщо помітили певні симптоми що Вас турбують (запитати у оточуючих чи не 

змінилась Ваша поведінка, якщо змінилась – то як само, поділитись своїми внутрішніми переживаннями). 
• Бути джерелом підтримки для колег, які проявляють ознаки професійного вигорання ( моральна підтримка та щирі 

підбадьорюючі заохочення) 
• Не соромитись приймати допомогу! 
• Завжди пам'ятати про велику значимість Вашої професії, але не забувати, що її ефективність залежить від Вашого 

психоемоційного та фізичного станів. 
• Впровадити традицію «День для себе». 
• Шукати нові інтереси, що не пов'язані з професією. 
• Найголовніше – зрозуміти, що професійне вигорання – тяжкий стан, з яким самотужки не впоратись, тому, його 

простіше попередити ніж з нього виходити – своєчасна консультація та діагностика у  спеціаліста-психолога-запорука 
Вашої довголітньої та ефективної праці з високою місією рятувати життя! 

З повагою, психолог Тамара Іонова, (0673457113) 
Центр відновлення ресурсів особистості. ГО «Платформа громадського здоров'я». 

https://www.facebook.com/tamara.kosyak.1 
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