
 
                               Книжкова виставка: 

“Благородна місія - повернути хворому радість 
одужання” 

(18 червня - День медичного працівника) 
 

  Запрошуємо користувачів ознайомитися з  книжковою  виставкою. 

 Оригінали документів можна переглянути у читальному залі відділу 

обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах окремих 

статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом 

“Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з метою 

одержання повного тексту. 

 

      
   18 червня -  День 
медичного працівника 
святкується в нашій країні як 

свято людей, що присвятили 
себе благородній справі 
збереження життя та здоров’я 
співгромадян. Важко уявити 
наше життя без медицини. Будь-

яка людина прагне бути здоровою, прожити активне життя. І 
немає в світі більш відповідальної професії ніж лікар.  

 Лікарі рятують життя, а тому заслуговують поваги та 
пошани не тільки в своє професійне свято. 

 Ця дата давно вийшла за рамки суто професійного свята, 
адже в світі немає жодної людини, яка хоча б раз у житті не 
зверталася по допомогу до лікарів. І саме в цей день 
працівники сфери охорони здоров’я особливо відчувають 
свою необхідність та значущість, пишаються своєю 
професією, своїми успіхами та досягненнями. 

 

 

 

 

 



   

Шановні медичні працівники! 

 

Прийміть наші щирі вітання з 

нагоди професійного свята – 

Дня медичного працівника! 

Висловлюємо  пошану і подяку 

за вашу неоціненну працю. У 

ваших руках священне і 

благородне діло, ви оберігаєте 

найцінніше, що є у людини – її життя! 

Завдяки вашим зусиллям рятується життя, 

повертаються здоров’я і радість. 

Бажаємо всім працівникам галузі охорони здоров’я  

успіхів у нелегкій, але благородній справі, міцного 

здоров’я, щастя, миру, злагоди та добробуту вам і 

вашим родинам. 

Нехай щира людська вдячність буде вашим незмінним 

супутником! Адже саме від вас багато в чому залежить 

здоров’я нації та процвітання нашої держави. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

Лікарі про себе та про свою професію 

 

 “Бути щасливим щастям інших – ось 
справжнє щастя та земний ідеал 
життя всякого, хто присвячує себе 
медичній науці”. 

  М.І. Пирогов 

 

 

 
 

 
 

   “Призначення лікування в тяжких 
випадках повинно проводитися з 
перенесенням на себе, з оцінкою 
того, що би ти зробив собі чи своїм 
близьким. І це буде 
найнебезпечніший та 

найефективніший шлях лікування”. 

                                    В.П. Філатов 

 

 

 

 

 



  

 

“Борючись із хворобами і нещастями, 

ми вдосконалюємо життя - це головна 

мета лікарської діяльності”. 

Т.Г. Яновський 

 

 

  

 
 
“Якби можна було почати життя 

спочатку - я б вибрав те ж саме: 

хірургію … Хірургія була моїм 
стражданням і щастям”. 

М.М. Амосов  
 
 

 

 

 

 

 

 

  “Щасливий тим, що вірою й 
правдою служив людям”. 

С.П. Белканія 

 



 

 

 

“Душа медичного працівника 
розкривається в повсякденному 
дуже буденному і нелегкому труді, в 
зіткненні з стражданнями, у 
боротьбі з хворобою, в перемогах і 

невдачах на цьому тернистому 
шляху”. 

Б.Ф. Мазорчук 

 

 

 

 “Професія лікаря – це не лише 
виконання маніпуляцій. Ми маємо 
стати тими, ким завжди були: “сіллю 
землі”, носіями інтелігентності, 
лідерами, які формують думку 

суспільства”. 

Ю.М. Мостовий 

 

 
 

 

 
“Лікар, який вірить у вилікування, 
заряджає своєю упевненістю 
хворого і, таким чином, підсилює 
його бажання позбутися хвороби”. 

В.А. Берсенєв 
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