
З Днем  

медичного працівника! 
 

 

 

Цікаво, що День медичного працівника у 

2021 році припадає на святкування Трійці і 

відзначається 20 червня. Цей святковий день 

закріплений Указом Президента України від 03 

червня 1994 року № 281/94. Професія лікаря є 

найвідповідальнішою та найблагороднішою, адже 

лікарі рятують людські життя. 

 

 Шановні медики! Ваша самовіддана праця заслуговує найвищих 

нагород! Від вас залежить якість життя  пацієнтів, тому щиро бажаємо Вам і 

вашим близьким міцного здоров’я, злагоди в родинах, щоб нічого не 

затьмарювало ваш настрій і створювало вам комфортні умови для надання 

людям необхідної медичної допомоги! Важко уявити наше життя без медицини. 

І немає у світі більш відповідальної професії, ніж лікар, який рятує життя, а 

тому – заслуговує на повагу та пошану не тільки у своє професійне свято! День 

медичного працівника традиційно відзначається в нашій країні, як свято людей, 

що присвятили себе благородній справі збереження життя та здоров’я  

співгромадян .               

 

З нагоди вашого професійного свята в бібліотеці Ковельського фахового 

медичного  коледжу  експонується розгорнута книжкова виставка.

 
 

Двері нашої бібліотеки завжди гостинно відкриті для Вас! 

 

До вашої уваги! А ще, ми пропонуємо  сьогодні Вам добірку  книг, які 

можна прочитати. Про людей, які присвятили своє життя медицині.  

                                  

 

 



Кардіологія у мене в крові 

Катерина Амосова ділиться з читачами спогадами про 

своє дитинство й родину видатного вченого Миколи Амосова; 

розповідає про свій шлях до кардіології, кар’єру науковця та 

викладача, ректора Національного медичного університету ім. 

О. О. Богомольця, а також дає корисні й дієві поради, які 

допоможуть зберегти здоров’я серцево-судинної системи. 

Жива оповідь, цікаві й унікальні факти, змога зазирнути за 

куліси життя одного з найвідоміших не лише в Україні, а й у 

світі хірурга та вченого зацікавить широке коло читачів, а 

конкретні поради стануть у пригоді всім, хто дбає про своє здоров’я. 

 

Твоє серце в моїх руках 
Сходження іммігранта на вершину американської кардіохірургії 

«Твоє серце в моїх руках» — це неймовірна історія хлопця з 

понівеченими руками й недіагностованою дислексією, життя 

якого розпочалося серед злиднів і кастових протиріч 

традиційної Індії. Однак, озброївшись упертістю й 

цілеспрямованістю, крок за кроком долаючи перешкоди на 

шляху адаптації іммігранта в американське суспільство, він 

став одним із найвідоміших кардіохірургів США. Арун К. 

Сінгх виконав понад 15 000 операцій на відкритому серці, мав 

справу з практично всіма серцево-судинними патологіями, 

тримав у руках серця тисяч пацієнтів, які довірили йому свої 

життя. Ця книга — захоплива подорож із далекої Індії на вершину 

американської кардіохірургії, яку ви здолаєте разом із Аруном К. Сінгхом. 

Легкий стиль оповіді, емоційність викладу, відверті розмірковування та 

делікатні подробиці не залишать байдужим жодного читач. 

Захоплива історія життя лікаря, який врятував тисячі життів! Ця книга - 

автобіографія видатного американського кардіохірурга індійського походження 

Аруна Сінгха, людини з добрим серцем та величезною силою волі! Ця 

неймовірна подорож починається з маленького індійського містечка Дарбханга, 

де народився і ріс маленький хлопчик Арун, який приносив батькам багато 

клопотів своєю непосидючістю. Саме це і стало причиною того, що лише за 

кілька років Арун спромігся зламати собі обидві руки. Він цікаво описує своє 

дитинство, стосунки з батьком та неймовірну віру мами в нього, за яку він і досі 

вдячний. У медичному коледжі, вчитися Аруну було надзвичайно складно. В 

нього була дислексія - захворювання, про яке в ті часи ніхто не знав. Він сам 

вчився справлятися з цією хворобою. Титанічними зусиллями він став 

найкращим на своєму курсі. Його наполегливість просто вражає. Це людина, 

яка знає чого хоче та переборює всі труднощі, які стають перед ним. Таких 

людей поважаєш. Вони надихають і дарують приклад як сміливо іти вперед, 

щодня роблячи кроки, які приведуть туди, про що здавалося не можливо і 

мріяти. Лікар, який працював у бідній індійській лікарні, отримав шанс на 

нездійсненну мрію - навчання в Америці. Доктор Сінгх і досі пам'ятає той 

перший переліт 1967 року до Америки та 5 доларів, з якими він прибув до 

країни великих можливостей. Він знав чого хоче та не розмінювався на 

дрібниці. Він докладно та цікаво описує всі складнощі життя та роботи в країні, 

яка стане його новим домом. Саме у цій країні він проведе 15 160 операцій на 

відкритому серці та ще 5000 інших операцій. Наймолодшому його пацієнту 



було лише кілька днів, а найстаршому - 99 років. Історії деяких пацієнтів 

описуються в книзі. Після деяких стає сумно, деякі несуть радість, а після 

якихось розумієш, що бувають чудеса, які неможливо пояснити медичними 

фактами. Але спільним у всіх цих історій залишається одне - доктор Сінгх. Він 

дуже любить своїх пацієнтів і пам'ятає майже кожного. Він став частиною тих 

людей, яких врятував та які безмежно вдячні йому за своє життя. Чудова книга 

про життя видатного хірурга з добрим серцем та неймовірною силою духу, яка 

руйнує всі стереотипи та дарує шанс на життя тисячам людей. 

 

Буде боляче 

Таємні щоденники лікаря-ординатора "Буде боляче. Таємні щоденники 

лікаря-ординатора" стала сенсацією та мала рекордні наклади 

— понад 1 мільйон примірників, — які розлетілися по всьому 

світу. Робота лікарів схожа на їхній химерний почерк — 

звичайний пацієнт нічого в цьому не втямить. Без допомоги 

спеціаліста, звісно. Такого, як Адам Кей — лікар-ординатор, 

який ділиться реальними історіями зі своєї багаторічної 

практики. Він знає все про будні звичайного медпрацівника, 

про те, що відбувається в кабінетах і палатах: daily routine 

британських лікарів та їхніх пацієнтів, складні діагнози і 

фатальні помилки, кумедні випадки та дивовижні зцілення, моральні дилеми і 

професійні хитрощі, понаднормові години праці та майже цілковиту відсутність 

особистого життя. Будні супергероїв у білих халатах, приправлені тонким 

англійським гумором та щирим співпереживанням. Ви будете здивовані тим, як 

багато спільного мають британські doctors та українські лікарі. Тож заходьте, 

вдягайте халат і приготуйтеся до того, що буде трішки боляче, смішно, сумно 

та загалом більш ніж просто захопливо. 

 

Розкажи, що болить, і я розповім чому 

Психічні процеси впливають і на фізичний стан 

організму. Ось чому причиною раптового болю в коліні може 

бути не просто вивих, а негаразди у ваших стосунках з 

близькими, а алергія, раптова температура, запалення, пухлини 

можуть повідомляти про щось значно більше. Автор цієї 

книжки спробує вам ці повідомлення розшифрувати. Вивчаючи 

східну медицину протягом понад 20 років, Мішель Одуль 

зрозумів: наше тіло справді сигналізує про проблеми, і доказом 

цього є зв’язок між емоційним та психічним напруженням і конкретними 

захворюваннями. Розв’язуючи власні проблеми, ми можемо подолати будь-

який біль, повернути здоров’я та віднайти щастя в житті. Мішель Одуль — 

провідний французький спеціаліст-практик із шіацу та психоенергетичної 

медицини, засновник Французького інституту шіацу; має практичний досвід 

понад 35 років, кількість проведених ним консультацій — понад 10 тисяч. 

Грунтуючись на цьому, він винайшов власні підходи до лікування і 

профілактики хвороб, якими й ділиться в цій книжці. Автор книжки дуже 

популярний у Франції, його цитують у французькій газеті Le Figaro. Він також 

пише для місцевих таблоїдів про можливі проблеми зірок, ґрунтуючись на 

висновках, які зробив, спостерігаючи за змінами в їхньому фізичному стані. І це 

не результат магії, ці висновки мають цілком раціональне пояснення, адже все в 

організмі взаємопов’язано. 


