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У покажчику представлені методичні рекомендації, що надійшли до фонду 

бібліотеки у I кварталі 2014 року. 

Видання розташовані у алфавітному порядку зі спеціальностей. 

Покажчик розраховано на головних, штатних та позаштатних спеціалістів 

обласного Департаменту охорони здоров’я ,  та лікарів, що впроваджують нові методики 

лікування в медичну практику. 
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