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Лікар приписав – літератор записав : рекомендаційний анотований список літератури:
книги про лікарів і медицину, до Всесвітнього дня здоров’я / уклад. Л. О. Соколовська; КЗ
КОР Київська обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2020. – 23 с.
Рекомендаційний анотований список літератури містить добірку книг, присвячених
професії лікаря, медицині, медичним відкриттям тощо. Це досить різна література: наукова,
науково-популярна, документальна, мемуари, та художня. Даний список не є вичерпним, це
вибрані твори, на які ми хочемо звернути Вашу увагу. Для зручності вибору описи книг
мають графічні позначки: мова видання, країна автора, інформація про ілюстрування
видання чи екранізацію твору і т.п.. Всі книги зазначені в списку наявні в фондах КЗ КОР
«Київської обласної бібліотеки для юнацтва». Видання містить допоміжні покажчики: авторів
і назв творів, та додатковий список творів, які також присвячені даній темі але на даний час
відсутні в фондах бібліотеки.
Видання адресоване бібліотечним працівникам, читачам бібліотеки та всім хто шукає,
що почитати.

Укладач: Л. О. Соколовська
Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока
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Від укладача
Щорічно, починаючи від 1950 року, 7-го квітня відзначають Всесвітній день здоров'я!
Здоров'я і хвороба, смерть і народження – сьогодні все це безпосередньо пов'язано з
лікарським мистецтвом. Саме тому ця тема завжди привертала до себе увагу публіки.
Медицина – простір, де наука перетинається з найбільш особистими питаннями, близькими
до досвіду кожного. Тож, цього року, до Всесвітнього дня здоров’я, ми підготували
анотований список літератури, наявної в фондах КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для
юнацтва», тим чи іншим чином пов’язаної з медициною чи діяльністю лікарів.
Про медицину та лікарів було написано стільки, скільки не написано ні про одну професії
(ймовірно, за винятком письменницької). Незважаючи на всю складність та відповідальність
професії лікарів, у багатьох медики асоціюються з романтикою. І це не дивно, адже вони
щодня рятують життя, стикаються з людськими долями та різними курйозними ситуаціями.
Але головне, що вони мають величезний багаж знань та завжди готові поділитись ними з
оточуючими.
Пропонуємо Вашій увазі добірку книг, присвячених професії лікаря, медицині, медичним
відкриттям тощо. Це досить різна література. Наукова, науково-популярна та прикладна
література різних медичних тематик. Документальні повісті, мемуари, спогади лікарів які
розповідають про лікарні, пацієнтів, своє життя, боротьбу зі страшними недугами та багато
іншого. І звичайно ж, художні твори, героями яких є слуги Гіппократа. Даний список не є
вичерпним, це вибрані твори, на які ми хочемо звернути Вашу увагу. Назви і анотації книг
написані українською або російською мовами, в залежності від того на якій мові видана
книга наявна в бібліотеці. Для зручності вибору описи книг мають графічні позначки.

Графічні позначення:
У

Мова на якій видано книгу представлену в покажчику
Країна автора
Твір екранізовано (фільм/мультфільм/серіал)
Книга містить чорно-білі ілюстрації
Книга містить кольорові ілюстрації
Твір підходить для читання дітям та/або підліткам
Наукова, науково-популярна та прикладна література
Мемуари, публіцистика, документалістика, роздуми.
Художня література

Приємного читання!
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Амосов Н. М. Повести / Н. М. Амосов; Худ. В. Гринько. – К.: Дніпро,
1984. – 616 с.
Академик Николай Амосов рассказывает о героизме и мужестве
медиков в годы Великой Отечественной войны – «ППГ-2266».
Показывает, как хирург, идущий непроторенной дорогой, побеждает в
борьбе за жизнь человека – «Мысли и сердце». Ставит в
фантастической повести острые моральные вопросы, связанные с
новейшими достижениями медицинской науки и техники «Записки из
будущего». Издание содержит произведения: «ППГ-2266: записки
военного хирурга», «Мысли и сердце», «Записки из будущего»,
«Открытое сердце».
Андахази Ф. Анатом : роман : пер. с исп. / Федерико Андахази. – М.
: Махаон, 2003. – 224 с. – (Современная классика).
Средневековье. Свирепствует Инквизиция. Миром правит Церковь.
Некий врач – весьма опытный анатом и лекарь, чьими услугами
пользуется сам Папа – делает ошеломляющее открытие: поведением
женщины, равно как ее настроением и здоровьем, ведает один
единственный орган, именуемый Amore Veneris... В октябре 1996 г.
жюри Фонда Амалии Лакроче де Фортабат (Аргентина) присудило
Главную премию роману «Анатом», однако из-за разразившегося
вокруг этого произведения скандала, вручение премии так и не
состоялось.
Антоненко-Давидович Б. За ширмою // Твори : в 2-х т. Т.2 / Б. Д.
Антоненко-Давидович. – К. : Дніпро, 1991. – С. 5-177.
Це історія життя праці й родинних стосунків молодого лікаря
українця Олександра Постоловського. Дія відбувається головним
чином у кишлаковій лікарні глухого району Узбекистану. На прикладі
життя лікаря письменник порушує проблему суспільного й особистого,
та давню проблему, що хвилювала і хвилюватиме не одне покоління
людей, – тему батьків і дітей. Автор показує безмежну материнську
любов і трагедію сина, який надто пізно зрозумів, яке велике і святе
слово «мати».
Бандажевский Ю. Последствия Чернобыльской катастрофы:
репродукция человека в условиях радиационного воздействия : науч.
изд. / Ю.И. Бандажевский. – К. : Экология и здоровье, 2011. – 116 с.
Книга посвящена процессам репродукции человека в условиях
длительного воздействия радионуклидов. В ней представлены
материалы многолетних клинических и патологоанатомических
наблюдений, экспериментальных исследований на лабораторных
животных, воздействия инкорпорированных радионуклидов Cs-137 на
женскую и мужскую репродуктивные системы, течение беременности и
развитие зародыша. Анализируются результаты эпидемиологических
исследований рождаемости населения, проживающего на территории
пострадавшей от аварии на Чернобыльской АС.
Бедзик Ю. Кожна хвилина життя : роман / Ю. Бедзик. – Київ :
Молодь, 1984. – 208 с.
У романі підняті питання відносини інженерів і робітників до своєї
праці в період інтенсивної реконструкції великого підприємства. Інша
лінія роману присвячена складним проблемам, що встають перед
радянськими і зарубіжними лікарями, які прагнуть об'єднати свої
зусилля в боротьбі за життя людини. Автор пов'язує обидві ці лінія в
захоплюючу розповідь. Діють учені-медики – радянський лікар
Рубанчук і західнонімецький – Рейч, які свої наукові відкриття в галузі
медицини присвячують одній меті – мирним цілям, благу людей. Роман
присвячений боротьбі за мир, за світле майбутнє людства.
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Бєляєв О. Голова професора Доуеля : науково-фантастична
повість / О. Р. Бєляєв ; пер. з рос. В. П. Козаченко. – К. : Школа, 2006. –
224 с.: іл.
Чи можливе життя людського розуму поза тілом? І, якщо так, то, що
чекає цей розум під владою непорядної людини? Ставлячи свої зухвалі
експерименти, професор Доуеля і гадки не мав, що одного разу в ролі
піддослідної тварини виявиться він сам, а його колишній учень отримає
в повну власність голову свого вчителя, щоб безкарно
розпоряджатися його геніальними думками.
Болтарович З. Українська народна медицина. Історія і практика /
Зоріана Болтарович. – К. : Абрис, 1994. – 320 с.
У книзі відомої дослідниці української народної медицини популярно
розповідається про те, чим і як упродовж віків лікувався український
народ, які ліки рослинного, тваринного та мінерального походження
вживав від різних хвороб, до яких магічних та психотерапевтичних дій
вдавався при різних захворюваннях. Подано численні народні рецепти
лікарських засобів. Призначена для широких читацьких кіл.
Булгаков М. Записки юного врача. Морфий. Необыкновенные
приключения доктора. // Избр. Произв.: В 2 т. Т. 1 / М. А Булгаков;
Сост. и коммент. Л. М. Яновской. – К.: Дніпро, 1989. – С. 546-664
С рассказов, вышедших под общим названием «Записки юного
врача», началась яркая писательская биография М. А. Булгакова,
будущего автора знаменитого романа «Мастер и Маргарита». В
настоящий
сборник
включена
также
во
многом
автобиографичная повесть «Морфий» и не потерявший своей
актуальности и в наше время рассказ о событиях на Северном
Кавказе в 1918-1920 годах.
Булгаков М. Собаче серце : роман / М. Булгаков ; пер. з рос. С.
Андрющенко. – К. : Форс Україна, 2017. – 144 с. : іл.
Професор Преображенський – видатний хірург та вчений, задумав
зухвалий експеримент із пересадки органів тварини людині. У якості
піддослідних обрали Клима Чугункина та Шарика. Вченому вдалося
добитися дивовижних успіхів на ниві науки... Принаймні, так йому
здавалося спочатку. Адже громадянин Шариков став чимось більшим,
ніж просто результатом вдалого експерименту...Історія пса, якого
завдяки експерименту перетворили на людину. Проте наслідки такого
перетворення трагічні. У повісті до найдрібніших деталей відтворено
картину сучасного письменнику життя, перед нами постає гротескний
образ тогочасної дійсності.
Верхратський С. Історія медицини / С. А. Верхратський. – К. :
Здоров'я, 2011. – 352 с.
У книзі провідного історика медицини С. Верхратського висвітлені
етапи розвитку медичної науки від стародавніх часів до кінця ХХ
століття. Велику увагу приділено внеску українських учених-медиків.
Окремі розділи присвячені медичній допомозі на Запорізькій Січі, на
західноукраїнських землях. Описані принципи цехової медицини,
діяльність перших міських та повітових лікарів, перших лікарень в
Україні, роль Києво-Могилянської академії у підготовці українських
учених тощо. Тож, разом з автором, запрошуємо вас в цікавий і
захоплюючий світ історії медицини.
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Винничук Ю. Аптекар / Ю. П. Винничук; худож. Л. П. Вировець. –
Київ : Довженко Букс, 2017. – 318 с. : іл.
Події роману відбуваються у 1646-1648 роках спочатку у
Венеційській республіці, а далі – у Львові. Історичне тло уміло
використане для захопливої гри в дійсне-недійсне, де персонажі
історичні сусідять з вигаданими, а їхні складні стосунки формуються у
любовні трикутники. Фантазійні описи звучать, як реальні, авторська
вигадка відходить на другий план, змушуючи читача вірити у світ,
витканий зі сну.
Волков О. Шпиталь : роман / Олексій Волков. – Київ : Нора-Друк,
2018. – 398 с.
Таємниці старого монастиря, на території якого розміщується
звичайна районна лікарня, не дають спокою колективові хірургічного
відділення, адже в цих стінах в різні епохи побували і лицар-тамплієр, і
особистий хірург Наполеона, і польський магнат… Чи стане медикам
сил та наснаги розплутати ці таємниці і дістатися захованого скарбу?
Олексію Волкову вдалося майстерно поєднати в новому романі
драматизм людських стосунків, заплутаний сюжет, щирий добрий гумор
та злу іронію.
Воскобойников
В. Великий врачеватель.
Авиценна :
жизнеописание / В. М. Воскобойников. – 2-е изд. – М.: Молодая
гвардия, 1980. – 206 с.
Повесть о жизни величайшего ученого древности – астронома,
математика, геолога, философа, поэта и врача, чьими
«Канонами врачебной науки» медицинский мир пользуется и
поныне. Издается к 1000-летию со дня рождения Авиценны.
Герман Ю. Дело, которому ты служишь : [для сред. и ст. шк. возр.]
/ Юрий Герман; худ. Ю. К. Зайцев. – Минск : Юнацтва, 1990. – 366 с.
Герман, Ю. Дорогой мой человек : роман / Ю.П. Герман; Рис. В. и
Л. Петровых. – Л. : Дет. лит., 1990. – 416с.
Герман Ю. Я отвечаю за все : роман / Ю. П. Герман. – М. : Рипол,
1993. – 400 c.
В центре трилогии – образ врача-хирурга Владимира Устименко,
всю свою сознательную жизнь посвятившего служению любимому делу
– медицине.
«Дело, которому ты служишь» – первый роман одноименной
трилогии (1957–1964). Герой романа после окончания медицинского
института едет в одну из азиатских стран, где раньше людей
"врачевали" невежественные шаманы. Глубокие знания, простота в
отношениях с людьми помогают молодому врачу завоевать доверие и
любовь чужого народа. В глухом селении он свято сохраняет честь и
достоинство советского врача. Страницы, посвященные борьбе с
эпидемией чумы, полны настоящего драматизма и героики.
Действие второй части трилогии – «Дорогой мой человек» –
происходит в годы Великой отечественной войны. Партизанский отряд,
потом фронтовой госпиталь, где хирург Устименко оперирует целыми
сутками, ранение, встречи и расставания, предательство и верность...
«Я отвечаю за всё» – последняя часть трилогии, действие
происходит в послевоенные годы. Герой возвращается в родной город.
Теперь он доктор наук, повзрослевший и опытный, но по сути все тот
же романтический юноша, преданный профессии и старым друзьям.
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Гілберт Е. Природа всіх речей / Елізабет Гілберт ; пер. з англ. Г.
Лелів. – Л. : Видавництво старого лева, 2016. – 272 с.
Алмі Віттекер, неймовірній жінці з гострим допитливим розумом та
невгасимою цікавістю до навколишнього світу, випала доля жити в
епоху наукових експедицій і революційних просвітницьких ідей.
Суспільні приписи і обов’язок тримають її у суворих рамках
раціонального, а кохання і жага до знань спонукають до пошуків за
межею осяжного. Це пристрасна і захоплива мандрівка людського
розуму, спроба пояснити суть усього на світі і досліджувати його попри
невтілені бажання та розбите серце. Чи вдасться їй стати визнаним
ботаніком поряд із відомими науковцями-чоловіками? Адже Алма мала
всі шанси затьмарити самого Чарльза Дарвіна, творця еволюційної
теорії... Куди заведе її спрага до нового?
Гордон Н. Лекарь. Ученик Авицены : роман / Ной Гордон ; пер. с
англ. В. Полякова. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. – 816 с.
Впервые почувствовав леденящее дыхание смерти у постели
больного, Роб понял, что его призвание – вырывать человеческие
жизни из ее цепких лап! Но что мог дать одаренному юноше бродяга
лекарь, к которому он пошел в ученики? Ветер странствий привел Роба
к девушке, завладевшей его сердцем... Однако долг зовет его в
далекий Исфаган, где сам персидский шах откроет для него двери
медицинской академии. Его дар – сильнее смерти, его наставник –
Авиценна, но сам он живет лишь надеждой на встречу с любимой...
Грегер М. Як не померти передчасно. Їжа, яка відвертає та лікує
хвороби / Майкл Грегер, Джин Стоун. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 511 с.
Переважну більшість передчасних смертей можна запобігти через
прості зміни в харчуванні та способі життя. Доктор Майкл Грегер,
міжнародно визнаний викладач, лікар і засновник NutritionFacts.org,
розповідає, як можна не лише запобігти більшості поширених недуг, а й
побороти їх. Спираючись на велику кількість експериментальних і
статистичних даних, описує особливості протікання тієї чи іншої
хвороби, розповідає, чим вона найчастіше зумовлена та радить, яким
харчам слід надати перевагу, а від чого краще відмовитись.
Дочинець М. Многії літа, благії літа : заповіді 104-річного Андрія
Ворона – як жити довго в щасті і радості / М. Дочинець. – [Б. м. : б. и.],
Б.р. – 144 с.
У книжці виведено цілісну систему активного творчого
довгожительства, базовану на унікальному досвіді конкретної людини.
Подано це у вигляді скарбів житейського і духовного досвіду, які
залишив після себе карпатський характерник Андрій Ворон, якого вже
називають новим Сократом, носієм нового вчення – філософії Серця.
Здебільшого це проникливі роздуми, побіжні нотатки людини мислячої,
мудрої, з унікальним хистом відчувати людей і природу у цілісній
світобудові.
Каланіті П. Коли подих стає повітрям / Пол Каланіті. – Х. :
Книжковий Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 255 с.
Вражаюча сповідь талановитого нейрохірурга, який захворів у 35
років. «Чому я?» Помирати від раку в молодому віці й знати, що твій
випадок – один на десять тисяч. Безліч разів повідомляти хворим про
страшний діагноз, вирішувати, чиє життя можливо врятувати, а чиє ні, –
і раптом самому опинитися на лікарняному ліжку й чекати вироку,
скільки тобі залишилося. Назавжди розпрощатися з мріями про складні
операції та наукову працю… А тоді зрозуміти: іншого вже не буде й
правильне запитання «А чому не я?». І, забувши про біль, прийти до
операційної, жити, кохати – і взяти на руки новонароджену донечку…
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Камю А. Чума / Альберт Камю. – Х.: Фоліо, 2012. – 462 с.
Нaйпoкaзoвiший poмaн-пpитчa вiдoмoгo фpaнцузькoгo пиcьмeнникa,
вpaжaє cвoєю кaтacтpoфiчнicтю тa нeвiдвopoтнicтю. Poмaн пoдaєтьcя
як cвiдчeння oчeвидця, який пepeжив eпiдeмiю чуми, щo вpaзилa м.
Opaн у 194… poцi. Чумa пpиxoдить в цe мicтo нecпoдiвaнo. Вce
пoчинaєтьcя з тoгo, щo нa вулицяx i в будинкax з’являютьcя дoxлi щуpi
Мicтo пepeпoвнює тoтaльнa cмepтнicть, poзгублeнicть i бeзнaдiя
oceляютьcя в душax йoгo мешканців. Тa нaвiть тoдi, кoли xвopoбу
пoвнicтю пoдoлaнo, лякaє уcвiдoмлeння тoгo, щo мiкpoби чуми нiкoли
нe вмиpaють, вoни дecятилiттями здaтнi дpiмaти, a пoтiм пpийдe тaкий
дeнь, кoли чумa знoву пpoбудить щуpiв i вiдпpaвить їx здиxaти нa
вулицяx щacливoгo міста.
Кастанеда К. Вчення дона Хуана. Шлях знання індіанців які / К.
Кастанеда. – Львів : Terra Incognita, 2018. – 272 с.
У 1960 році молодий аспірант-антрополог Каліфорнійського
Університету Карлос Кастанеда відвідує Мексику э науковою метою –
зібрати інформацію про лікарські рослини, які використовують індіанці у
своїх цілительських практиках – та випадково знайомиться зі старим
шаманом племені які Хуаном. Ця зустріч круто змінить не тільки його
життя, але й життя мільйонів читачів по всьому світу. Книга «Вчення
дона Хуана» розповідає про перших п'ять років учнівства Кастанеди у
загадкового індіанця, який посвятив його у таємниці мольфарства.
Перша частина книги – польові щоденники про перші роки учнівства у
дона Хуана; друга «Структурний аналіз» – спроба систематизувати
отриману інформацію і оформити її як наукову працю.
Кафка Ф. Сельский врач / Кафка Ф. // Замок: роман; Новеллы и
притчи; Письмо отцу; Письма Милене. – М.: Политиздат, 1991. – С. 364370.
Сельскому врачу надо ехать к больному ребёнку, но нет никаких
возможностей к этому. Вдруг выясняется, что в сарае запрятана
пара лошадей. Однако цена, которую впоследствии придется
заплатить доктору, высока и весьма фантасмагорична...
Кизи К. Над кукушкиным гнездом : роман: Пер. с англ. / Кен Кизи.
– М. : Радуга, 1989. – 288 с.
Психиатрическая больница, которую автор представляет как
отражение социальной действительности, превращающей личность в
исправно действующий автомат, находится во власти тирана –
старшей сестры. Новый больной Мак-Мёрфи – игрок, гуляка и бунтарь
– пытается разрушить зловещий порядок и пробудить в больных
чувство собственного достоинства. "Над кукушкиным гнездом" – это
грубое и опустошающе честное изображение границ между
здравомыслием и безумием. Эта книга пользуется бешеным успехом
во всем мире по сей день и стала программным тестом поколения
1960-х.
Кінг С. Доктор Сон : роман / Стівен Кінг. – Харків : Клуб Сімейного
Дозвілля, 2019. – 640 с. : іл.
Головним героєм твору є Денні – хлопчик із роману «Сяйво». Денні
виріс, став буйним алкоголіком, але він усе ще трохи володіє
екстрасенсорними здібностями. Потрапивши в своїх блуканнях до
маленького містечка в Новій Англії, Ден кинув пити і пішов працювати
до шпиталю для невиліковних пацієнтів, де він використовує свої
здібності, допомагаючи старим людям легко померти, через що й
отримує прізвисько Доктор Сон. Однак Дену Торренсу не доведеться
скористатися віднайденим спокоєм, коли на сцені мандрівна група
енергетичних вампірів, які харчуються енергією «сяйвом» дітей.
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Кравченко Г. Преодоление : История жизни и становления Я. Ф.
Шевченко – народного целителя : биография / Г. Н. Кравченко. –
Донецк : Донбасс, 2013. – 360 с.
Литературная биография Якова Федоровича Шевченко – целителя,
обладающего редким необъяснимым даром. На протяжении
нескольких десятилетий Шевченко помог преодолеть разного рода
недуги тысячам людей. Его судьба с малых лет оказалась связанной с
непростой историей страны. Коллективизация лишила его детства,
война – юности, заключение – молодости. Вопреки всему Яков
Шевченко сохранил свое сердце в нравственной чистоте, после многих
лет вынужденной разлуки нашел мать и открыл в себе чудесный дар
служения людям.
Кронин А. Цитадель / Арчибалд Кронин; пер. с англ. М. Абкиной. –
Киев: Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 395 с.
Эндрю Мэнсон приезжает на первую в своей жизни практику с
благородной целью: помочь как можно большему количеству людей.
Он искренне хочет стать одним из тех, кто сможет по-настоящему
прославить медицину. Все начинается с малого, но Эндрю не
отступает перед трудностями: в захолустном городке числится
помощником доктора, но на самом деле он сам – доктор. Мало-помалу,
меняя одну больницу за другой, Эндрю делает головокружительную
карьеру. Однако за взлетами в один момент становится трудно
обрести самого себя. Успешный доктор теперь гораздо реже задается
глобальными вопросами о том, как изменить медицинскую систему.
Куприн А. Чудесный доктор : розказ // Сочинения. В 2-х томах.
Повести. Рассказы / А.И. Куприн. – М. : Худож. лит., 1981. – С. 289-295.
В рассказе автор с первых строк побуждает читателя сопереживать
несчастному семейству Мерцаловых. Встреча главы семейства
с`чудесным доктором`Н.И. Пироговым становится настоящим
рождественским подарком для всей семьи. Тем самым автор
утверждает, что человеколюбие и милосердие способны творить
чудеса. Несмотря на то что на долю автора выпала и бедность, и
болезнь, и вынужденная эмиграция, проза Куприна исполнена
жизнелюбия, строгой и ясной простоты, отзывчивости, умения
почувствовать и передать свежесть и новизну красок мира.
Льюис, С. Эроусмит / С. Льюис. – М. : Правда, 1990. – 480 с.
В центре романа прогрессивного американского писателя –
беспокойный, духовно независимый рыцарь науки Мартин Эроусмит,
борющийся со стяжателями, которые умеют делать бизнес и из
практической медицины, и из любого научного открытия. Фигура
молодого радикала и новатора, грубовато-честного, презирающего
деньги и титулы, дана на фоне американской действительности,
которая представлена широко и наглядно. Роман «Эроусмит», лауреат
Пулитцеровской премии, история человека, стремящегося к
интеллектуальной свободе в условиях невежества и коррупции.
Марш Г. Історії про життя, смерть і нейрохірургію : [зб. оповідань]
/ Генрі Марш ; пер. з англ. [та авт. післямови] Андрій Мизак ; [авт.
передм. І. Курілець]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 313 с.
Правда – то його релігія, кажуть про Генрі Марша колеги. Власне, у
цій книжці спогадів і роздумів відомого британського нейрохірурга ви
знайдете багато захоплюючих історій, у яких головне – це етика
стосунків між лікарем та пацієнтом, тонка межа між гіркою правдою і
крихкою надією. Бути висококласним нейрохірургом – цього не досить,
щоб бути Генрі Маршем. Треба ще мати найкращі людські якості –
доброту, вимогливість до себе, любов до людей і неабиякий талант
оповідача.
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Мастерс Д. Несчастный случай : роман / Декстер Мастерс; Пер. с
англ. Н. Галь и Н. Треневой. – М.:Прогресс, 1989 – 336 с.
В романе американского писателя и журналиста, пишущего на
научные темы, рассказывается о трагической судьбе американского
физика Луиса Саксла, ставшего жертвой радиации, и о попытках
военного ведомства скрыть этот факт от общественности. Читателя,
хоть сколько-нибудь знакомого с современным положением в науке о
ядерной энергии, поражает примитивность тех условий, в которых Луис
решает поставленную перед ним задачу. Впрочем, можно ли было
ждать заботы, об людях, в том числе даже и крупных учёных, со
стороны тех, кто лихорадочно готовит гибель целым народам?
Моэм С. Узорный покров : роман / Сомерсет Моэм. – М.: АСТ,
2007. – 540 с.
Полная трагизма история любви, разворачивающаяся в небольшом
городке в Китае, куда приезжают бороться с эпидемией холеры
молодой английский бактериолог с женой.
Логикой образов Моэм решает вопрос о сравнительной ценности
нравственного и прекрасного, отдавая предпочтение первому: "…
больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это –
самое высокое произведение искусства".
Моем С. Тягар пристрастей людських / Вільям Сомерсет Моем ;
пер. з англ. Є. Даскал. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. – 752 с.
Це історія Філіпа Кері, невтомного шукача сенсу життя. Усе почалося
ще зі шкільних років, а потім – навчання в Німеччині, Лондоні, Парижі,
мрія стати художником, химерне сплетіння слів богемного поета
Кроншоу… Довгі розмови про вічне стають ковтком живої води, даючи
йому сили не припиняти пошуків себе та істини. Та що, як відповіді на
запитання вже давно були відомі самому Філіпові? Доля чоловіка
перевертається догори дригом, він відкриває світ людських
пристрастей. Проте цей вир згубних бажань і душевних мук стає
неабияким тягарем…
Мясников А. Как жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом
о лекарствах и медицине : научно-популярная литература / Александр
Мясников. – Москва : Эксмо, 2013. – 192 с.
Эта книга о том, как без особых болячек дожить до седин в условиях
отечественной медицины. Автор практиковал медицину в США,
Африке, Франции, а сейчас он главврач крупнейшей российской
больницы. Книга – увлекательный диалог с неангажированным врачом,
благодаря которому меняется взгляд на возможность излечения самых
распространенных болезней. Например: почему численность
инфарктов у нас выше и какие меры профилактики предпринимаются
на Западе. Почему за рубежом отказались от лечения гипертонии
специальными таблетками и чем лечат сейчас.
Нежурина-Кузничная Н. Популярная этнопсихология : учебное
пособие / Н.Ю. Нежурина-Кузничная. – Минск : Харвест, 2004. – 384 с.
Чем объясняются различия в психологии народов? Они относятся к
числу врожденных или приобретенных? Почему столь многообразна
палитра нравов, обычаев, вкусов, пристрастий народов мира? С чем
связана ксенофобия – неприязнь к людям другой расы и
национальности? Данная книга призвана служить введением в сферу
проблем этнической психологии – науки, дающей ответы на эти
вопросы. Она в доступной и увлекательной форме раскрывает суть
основных понятий и концепций этнопсихологии. Представляет интерес
краткая характеристика особенностей национального менталитета
ряда народов, проживающих в СНГ и в других регионах.
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Нікалео Н. Квітникарка : роман / Ніка Нікалео. – Х. : Книжковий
Клуб Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 192 с.
Вікторії завжди здавалося, що її шлюб щасливий та безтурботний.
Але одного разу вона переконалася у зраді чоловіка на власні очі. І
якби не найкраща подружка Мар’яна, Віка ніколи б не наважилась на
зміни, адже з чоловіком їх пов’язує син. Вікторія знаходить у собі сили
жити далі, творить себе, закохується і мріє про нову родину, про ще
одну дитину, донечку. Їй постійно сниться дівчинка, яка здається
знайомою і кличе Віку мамою, що її страшенно лякає і бентежить. Та
життя жінки летить шкереберть, коли під час гінекологічного огляду в
неї виявляють пухлину. Лікувати її береться гінеколог з бездоганною
репутацією та жахливим характером...
Панова В. Спутники : повесть // Собрание сочинений в 5 т: Т.1. /
Вера Панова. – Л. : Худож. лит., 1987. – С .28-225.
В 1944 году, случайно оказавшись в военном санпоезде,
малоизвестная журналистка Панова сделала свой первый шаг к
писательской славе. События этой неожиданной командировки
оказались поводом для написания повести «Спутники». Одна из самых
правдивых книг о войне и военных врачах. Стремительный образ
поезда с красным крестом, проносящийся через охваченную войной
страну, стал символом жизни, продолжающейся наперекор смерти.
Пастернак Б. Доктор Живаго: Роман. – СПб.: Издательский Дом
«Азбука-классика», 2009. – 704 с.
Роман стал в конце пятидесятых причиной грандиозного
окололитературного скандала и, может быть, стоил поэту жизни. «Я
весь мир заставил плакать Над красой земли моей», – написал о своей
книге сам Пастернак. И добавим: не для того ли явлена миру история
жизни и смерти Юрия Живаго, чтобы еще раз «тайная струя страданья
Согрела холод бытия»? В романе Пастернак изобразил жизнь русской
интеллигенции в сложнейший исторический период – от начала ХХ
века до Великой Отечественной войны. Автор затрагивает вопросы
жизни и смерти, любви, религии, революции.
Процюк, С. Аналіз крові : очерки, эссе / С. Процюк. – К. : Грані-Т,
2010. – 144 с.
Чи можливо збагнути природу людських комплексів? Де шукати
справжні причини наших найпарадоксальніших учинків, слів, думок?
Чому в кожному іноді проступають риси, які нерідко вражають нас
самих? Чи психоаналіз – панацея, чи лише перша і не завжди безпечна
спроба проникнути в найбільшу таємницю людини – таємницю її
психіки? Усі ці й чимало інших гострих питань порушує автор.
Райнхарт Л. Дайсмен, или Человек Жребия / Люк Райнхарт ; пер.
с англ. А. Меньшиковой. – М. : София, 2009. – 640 с.
Безбашенная книга и потрясающая пародия на психоанализ.
Одолеваемый депрессией психоаналитик Люк Райнхарт живет с женой
и двумя детьми в Манхэттене. Восточная и западная философии с их
тщетой объять смысл и бессмысленность его уже просто бесят.
Однажды он рискнул доверить игральному кубику выбор своих
поступков – и вскоре понял: единственный путь спасения души –
позволить все решать жребию. Катясь, как кубик, сквозь секс и
психотерапию, Люк распространяет новую религию, забавно сочетая
проповеднический пыл и собственную развращенность, ставя дыбом и
свою жизнь, и мир вокруг.
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Ремарк Э. М. Триумфальная арка / Э. М. Ремарк ; [пер. с нем. И.
Шрайбера и Б. Кремнева]. – М. : Книга и бизнес, 1992. – 735 с.
Вторая Мировая война. Париж – как тихая гавань в бушующем огне
Европы. Герой романа, Равик, умудрённый жизнью человек,
талантливый немецкий хирург и беженец, пытается жить по
возможности тихо. Скрываясь от полиции, он живёт по отелям без
документов, проводит подпольные операции в частных клиниках,
выпивает по вечерам в бистро и кабаках. Казалось бы, даже в такое
смутное время можно жить относительно спокойно. Но всё меняется,
когда он встречает старый объект ненависти и новый объект любви.
Сирота Л. Прип’ятський синдром : кіноповість / Любов Сирота. – К.
: ВЦ Просвіта, 2011. – 200 с.
Книжка розповідає про трагічну долю молодої прип’ятчанки, яка
відчайдушно бореться за життя свого єдиного сина. В ній достовірно
відтворено безліч яскравих, драматичних перипетій перших днів та
перших років після Чорнобильської катастрофи.

Сігел Д. Секрети мозку / Даніел Сігел, Тіна Брайсон. – К.: Наш
формат, 2017. – 192 с.
Зрозуміти, як працює мозок, – нескладно. Навіть більше – це під
силу дітям. У цьому переконані психотерапевти Ден і Тіна, які
проведуть вас лабіринтами лівої і правої півкуль, піднімуться з
нижнього поверху мозку на верхній, знайдуть схованку дитячих страхів
та навіть зазирнуть у свідомість. Захопливий текст і цікаві сюжетні
ілюстрації допоможуть навіть дошкільнятам зрозуміти себе, свої
почуття та поведінку, отже, навчать їх самоконтролю. Приємним
бонусом є шпаргалка для педагогів і батьків, яка зорієнтує, як
застосовувати ідеї видання залежно від віку дитини.
Солженицын А. Раковый корпус / А. И. Солженицын. – М. :
ИНКОМ НВ, 1991. – 416 с.
Повесть была задумана Солженицыным летом 1954 в Ташкенте, где
после ссылки он лечился в онкологическом диспансере. Воспоминания
об этом легли в основу повести. Ее герои – пациенты "ракового
корпуса". Среди них люди всех социальных слоев, возрастов со всех
концов необъятной страны. В их судьбах отразилось то состояние
советского общества, когда, пораженное беззаконием власти, как
страшной болезнью, оно получило надежду на исцеление. Позиция
автора в произведении резко расходилась с официальной идеологией,
поэтому опубликовать его писатель смог только за рубежом. На
родине повесть была впервые издана в 1990 году.
Соломатина Т. Психоз / Татьяна Юрьевна Соломатина. – М.:
Эксмо, 2010. – 384 с.
Наша бесспорная уязвимость заставляет нас верить. Вера толкает
на неосмотрительные поступки. Неосмотрительные поступки приводят
к ошибкам. Ошибки – к сомнениям. Сомнения – к бездействию.
Бездействие делает ещё более уязвимыми. Но есть в нас то, что
всегда за пределами порочного круга. Что больше нас. Забавнее.
Яростнее. Не требующее ни целеустремлённости, ни постоянства, ни
веры, ни понимания, но лишь правды.
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Стеблюк В. Синдром АТО. Нотатки "Айболіта" / Всеволод
Стеблюк. – Київ : Дух і літера, 2017. – 288 с. : іл.
Історія лікаря, професора, полковника поліції Всеволода Стеблюка,
розказана від першої особи. Історія короткого проміжку часу – з травня
по вересень 2014 р., періоду активних протистоянь українськоросійської війни, офіційно названої «Антитерористична операція» –
АТО. Історія, що складається з реальних подій і фактів, які автор
оцінює крізь призму власного світосприйняття.
Тараканов Н. Две трагедии ХХ века : док. повести / Н. Д.
Тараканов. – Москва : Сов. писатель, 1992. – 432 с.
Эта книга – напоминание о двух величайших трагедиях нашего века:
взрыве ядерного реактора на Чернобыльской АЭС и землетрясении в
Армении. Записки их участника кандидата технических наук генералмайора Тараканова отличает фактическая достоверность, глубокое
понимание событий, боль за настоящее и будущее человечества. Это
книга о человеческой боли, человеческой сострадательности ко всему
нуждающемуся в помощи и защите; о пребывающем в угнетенности изза непрекращающихся политических экспериментов на народе. И
вместе с тем строки проникнуты гордостью за наших людей, способных
в час грозных испытаний безоглядно встать в боевой строй.
Товстуха Є. Фітоетнологія українців / Є. С. Товстуха. – К. :
Українська академія оригінальних ідей, 2002. – 351 с.: іл.
Системний виклад життя та буття народу, прадавні вірування як
автохтонів, так і праукраїнців та українців і кілька останніх десятиліть
досліджено скарби глибоченної матеріальної та духовної культури.
Реконструйовані, відновлені та детально освітлені багатющі
етнофітозасоби для лікування та профілактики численних недуг – на
часі і для нашої доби. Потужно поринаючи у далеке і загадкове минуле,
фітоетнологія (у праці автора) накреслює наукові етнічні орієнтири
відродження та оновлення національних традицій українців у
суверенній державі.
Уварова Л. От мира сего : роман, повести, рассказы /Л. З. Уварова.
– М. : Советский писатель, 1987. – 464 с.
Авторский сборник. Роман, повести, рассказы. Л. Уварова –
писательница современной темы. Ее прежде всего волнуют моральноэтические проблемы. И свои симпатии она отдает людям активной
доброты.
Заглавный роман «От мира сего» изображает будни московской
больницы, прослеживает судьбы людей, размышляет над сложными
порой взаимоотношениями между врачом и больным.

Устинова Т. Ангел пролетел / Т. В. Устинова. – М. : ЭКСМО, 2008.
– 352 с.
Рассказ повествует нам о нелёгкой работе врача коммерческой
больницы, у которого при загадочных обстоятельствах умирает
пациент, в аккурат после операции, сделанной им же. Пациент этот
оказывается нобелевским лауреатом и дедушкой очень известной
телеведущей, которая является ещё и невестой по всем параметрам
"подходяще идеального жениха"... Чем всё закончится и причём тут
полёты ангела – будет известно в самом финале.
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Устинова Т. От первого до последнего слова / Т. Устинова. – М. :
Эксмо, 2007. – 352 с.
Он знает, что никто не станет ему помогать, – все шаги, от первого
до последнего, ему придется делать самому, а он всего лишь врач,
хирург!.. Все изменилось в тот момент, когда в больнице у Дмитрия
Долгова умер скандальный писатель. Все пошло кувырком после того,
как телевизионная ведущая Татьяна Краснова почти обвинила Долгова
в смерти "звезды" – "дело врачей", черт побери, обещало быть таким
интересным и злободневным! Оправдываться Долгов не привык. Ему
придется расследовать сразу два преступления, на первый взгляд
никак не связанных друг с другом...
Фрейд 3. Психология бессознательного : сб. произведений / 3.
Фрейд; сост. М. Г. Ярошевский. – М. : Просвещение, 1990. – 448 с.
В книгу включены крупные работы австрийского ученого-психолога,
создавшего оригинальную систему анализа душевной жизни человека.
В них показано, что сознание неотделимо от глубинных уровней
психической активности. Представляют большой интерес анализ
детских неврозов, сталкивающий воспитателя с проблемами,
находящимися вне поля зрения учение о влечениях» о принципах
регуляции
психической
жизни,
разбор
конкретных
фактов
повседневной жизни, связанных с ошибками памяти и т. д.
Фройд З. Психологія сексуальності / З. Фройд ; пер. Є. В.
Тарнавського . – Харків : Фоліо, 2018. – 153 с. – (Істини).
Книга, незважаючи на велику кількість термінів і наукового стилю
написання, не читається, як підручник. Вона дає відповіді на багато
важливих питань: пояснює природу сексуального потягу, описує і
обгрунтовує всілякі види сексуальних збочень, стосується теми дитячої
сексуальності. Непроста, але пізнавальна і фундаментальна книга
розкладає по поличках знання, які потрібно мати будь-якій людині.
Вчений вперше торкнувся питання дитячої сексуальності, розглянув
природу статевого потягу і різних сексуальних відхилень – перверсій.
Хейли А. Аэропорт : роман / Артур Хейли; пер. с англ. Т.
Кудрявцева. – М. : Высшая школа, 1989. – 576 с.
На борту самолета прогремел взрыв. Необходима срочная
посадка... Аэропорт отрезан от окружающего мира снежной бурей – и
посадка практически невозможна... Нет, это не детектив. Это – просто
повседневная жизнь гигантского аэропорта. Своеобразного микромира,
в котором люди работают, враждуют, ссорятся, рвутся к успеху. Это –
просто один день из жизни АЭРОПОРТА... Роман воссоздаёт
атмосферу работы крупного административно-производственного
комплекса. Книга привлекает внимание достоверностью и живостью
описаний, знанием материала, высоким мастерством.
Цвейг С. Амок // Избранное / С. Цвейг. – К. : Держ. вид-во худож.
літ., 1957. – С. 129-177.
Пароход из Азии плывет в Европу, однажды ночью рассказчик
встречает в темном углу палубы человека, незнакомец решает
поделится тем, что его мучает. Он рассказывает о своей врачебной
практике в богом забытой азиатской глуши, о роковой встрече с
англичанкой, о том, как он из-за этой встречи потерял смысл жизни.
Говорят, что не надо зарекаться от тюрьмы и сумы, но история
показывает, что и от возникновения безумной разрушающей страсти к
человеку тоже никто не застрахован.
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Чехов А. Избранные сочинения. – М.: Худож. лит., 1988. – 639 с.
Будучи знаменитым писателем, А.П. Чехов продолжал оставаться и
врачом-практиком. Многие произведения писателя объединены общей
медицинской тематикой. Это рассказы о врачах, где описываются их
рабочие будни или эпизоды из
жизни: «Палата
№6»,
«Необыкновенный», «Случай из практики», «Враги», «Попрыгунья» и
др.. Рассказы, где действующими лицами являются заболевшие или
умирающие люди: «Тиф», «Три года», «Цветы запоздалые»,
«Мужики», «Горе» и др.. Рассказы о душевном здоровье персонажей
«Припадок», «Черный монах», «Палата №6». А также юмористические
рассказы
«Сельские
эскулапы»,
«Хирургия»,
«Симулянты»,
«Аптекарша», «У постели больного» и др..
Шелдон С. Ничто не вечно : роман / Сидни Шелдон; Пер. с англ.
А.П.Романова. – Мо.: АО "Изд-во", 1995. – 320 с.
Детективная мелодрама о судьбе трех молодых женщин, после
окончания медицинских колледжей поступивших на работу в одну из
больниц Сан-Франциско, 90-е годы 20 века. Медицина того времени
еще не хочет принимать в свой штат женщин врачей и не верит в их
компетентность. Главная героиня, Пейдж, одна из молодых докторов,
которой придется доказывать свою значимость, разделяя половую
принадлежность и подготовленность к сложной и ответственной
профессии врача, хирурга.
Шовкопляс Ю. Людина живе двічі : вибрані твори в 2-х т, том 2 /
Юрій Юрійович Шовкопляс. – К. : Дніпро, 1973. – 572 с.
Події роману відбуваються в одному з науково-дослідних інститутів,
у якому йде напружена боротьба за життя людини. Письменник подає
яскраві образи медиків, творчо сміливих і наполегливих у своїй
благородній праці, такій нелегкій і необхідній суспільству.
Роман цікавий передусім роздумами письменника про долю героївмедиків, трактуванням їх професійного обов'язку та моральної
відповідальності лікаря перед суспільством.
Щербак Ю. Лікарі : роман, повість, оповідання / Юрій Щербак. – К.:
Дніпро, 1990. – 623 с.
Медики й біологи – головні персонажі творів доктора медичних наук.
У романі «Причини і наслідки» відтворена картина з життя лікарів,
боротьби з небезпечною хворобою – сказом. В основу твору покладена
підтекстова метафора: клініка невиліковної хвороби сказу проектується
на соціальну сферу. Витворюється романна притча, автор художньо
осмислює духовні процеси, що відбувалися у суспільстві напередодні
Чорнобильської катастрофи. Повість «Як на війні» розповідає про будні
радянських медиків. Дія повісті починається в ту драматичну хвилину,
коли п’ятеро працівників науково-дослідної лабораторії заражаються
вірусом смертельної хвороби. До збірки ввійшла також низка оповідань.
Щербак Ю. Чорнобиль : документальна повість / Юрій
Миколайович Щербак. – Київ : Дніпро, 1989. – 223 с.
Герої повісті реальні люди: пожежники, вчені, робітники, лікарі,
військовослужбовці, церковнослужителі, іноземці. Звела, об’єднала
цих, досі не знайомих людей, подія, що приголомшила світ: аварія на
Чорнобильській атомній електростанції. Тоді, під час ліквідації наслідків
аварії, автор часто бував на АЕС, мав численні зустрічі з учасниками
«опору атомній стихії». Враження від побаченого, почутого лягли в
основу документальної повісті. Письменник розкриває подробиці аварії,
аналізує факти, вчинки фізиків, медиків, авіаторів, персоналу АЕС. При
цьому особливу увагу він зосереджує на причинах, які призвели до
вибуху четвертого реактора.
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Ялом І. Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта / І.Ялом;
пер. з англ. Н. Бхіндер. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 416 с.
Зручне крісло у напівзатемненому кабінеті, уважний психотерапевт,
який вислухає всі ваші спогади і вирішить усі проблеми… Вас ніколи не
цікавило, як це працює насправді? Один з найталановитіших у світі
психотерапевтів розповість історії кількох своїх пацієнтів різного віку і
статі – одруженої літньої жінки, яка закохалася в молодого лікаря,
самотньої дівчини, котра разом із зайвими кілограмами скине маску
базіки й веселухи, щоб нарешті стати щасливою, поважного
бухгалтера, що на додачу до нападів мігрені залишить у минулому
цілий віз родинних негараздів і чоловічих проблем…
Ялом І. Шопенгауер як ліки : психотерапевт. роман / Ірвін Ялом;
пер. з англ. В. Кучменко. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. – 512 с.
Звичайний психотерапевт Джуліус дізнається, що в нього виявили
меланому і жити йому залишається щонайбільше рік. Кардинально
переосмисливши своє минуле, він раптово вирішує дізнатися, як
склалося життя тих пацієнтів, яким він не зміг допомогти. Зокрема
життя Філіпа сексуально одержимого хіміка-соціопата. Під час зустрічі
Джуліус розуміє, що Філіпу вдалося вилікуватися завдяки… філософії
Шопенгауера. Лікар та пацієнт у певному сенсі міняються місцями…
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врачей на себе.
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Диланян О. Уролога. net : рассказы
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Довнар Г. Солдаты милосердия : повесть

Вергезе А. Розсічення Стоуна

Доленга-Мостович Т. Знахарь

Вересаев В. Записки врача
Вертела Ю. Интенсивная терапия
Виленский А. Интерны и хирурги бывшими не
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Доти Д. Компас сердца. История о том, как
обычный мальчик стал великим хирургом,
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Вовк М. Ескулапи і Пацієнти

Дягилев В. Волшебник в белом халате

Волков О. Лікарня на відлюдді

Ермолаев Ю. Дом отважных трусишек

Володин Б. Возьми мои сутки, Савичев!

Захаржевский В. Ученные : роман, новеллы
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Записки

Земскова Н. Детородный возраст
Золотарев Б., Тюрин Ю. Тайный советник
Иванов А. Записки анестезіолога; Анестезиолог.
Пока ты спал; Будни анастазиолога
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Ирвинг Д. Правила дома сидра

Герман Ю. Подполковник медицинской службы

Каверин В. Открытая книга

Герритсен Т. Хирург, Бешенство

Казаков В. Люди и время

Герцен А. Доктор Крупов

Казанцева А. Мозг материален
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Кандинский В. Записки психиатра. История моей
болезни
Катонин В. Хочу
военного врача

быть

хирургом.

Записки

Кей А. Будет больно: история врача, ушедшего из
профессии на пике карьеры
Кин С. Дуэль нейрохирургов. Как открывали
тайны мозга и почему смерть одного короля
смогла перевернуть науку
Князюк В. Загадка соняшника : повість-хроніка,
художні оповіді

Моррис Т. Безумная медицина. Странные
заболевания и не менее странные методы
лечения в истории медицины.
Моторов А. Юные годы медбрата Паровозова;
Преступление доктора Паровозова
Мунте А. Легенда о Сан Микеле
Мухамадеев Р. Про-писи венеролога
Мушин Я. Маленькая докторша
Надеждина Л.
На крыше скорой помощи
(записки из онкологической больницы)

Коваленко Л. Радость моя

Найдин
В.
Реанимация.
Интенсивная терапия.

Колесник М. Діти

Нестеровский П. Перо жар-птицы

Коломийченко М. С. Живи, людино : розповіді
про хірургію та хірургів

Никольская Н. Амбулаторный роман

Колымагин К. Святой хирург.
Корчак А. Не лучший день хирурга Панкратова

Записки

врача;

Орсудов А. Врач
Осипов М. Грех жаловаться

Краснопольский А. Не лги

Павленко Л. Сліди не старіють : повісті; Терновий
цвіт : роман

Крелин Ю. Игра в диагноз; От мира сего. Хирург;
Суета; Хроника одной больницы;

Павлова Е. Укротители лимфоцитов и другие
неофициальные лица

Кричевский Г. Ангелы в белом

Палмер М. Милосердные сестры

Крюи де Поль (Крайф). Охотники за микробами.
Борьба за жизнь

Парыгина Н. Судьба врача

Кук Р. Грань риска; Зараза; Хромосома-6
Кучер В. Голод
Кушкин Д. Обнаженная медицина. Рассказы
дерматовенеролога
о
суровых
врачах
и
«везучих» пациентах

Патютко Ю. О хирургии и не только
Пахомов Ю. К оружью, эскулапы!
Пенесян В. Чудесные лучи
Первушина Е. Быть
Женский лик войны.

сестрой

милосердия.

Ламас Д. Жизнь взаймы

Пером и скальпелем : повести, рассказы,

Леви Д. Викрадач тіней; Молитва нейрохирурга

Пирогов Н. Быть хирургом. Записки старого
врача

Левиков А. Формула
Лейнстер М. Медицинская служба

Полевой Б. Доктор Вера

Лобенко А. Врач и море

Правдин Д. Записки районного хирурга, Хирург
возвращается, Записки городского хирурга

Логинов С. Драгоценнее многих (Медицинские
хроники).

Претр Р. Там, где бьется сердце. Записки
детского кардиохирурга

Ломачинский А. Рассказы судмедэксперта;
Академия родная; Автономный апендицит;
Криминальные аборты

Профессор Z Жизнь ничего не значит за зеленой
стеной

Льюис С. Крик души

Пухов В. Ординатор

Макклелланд А. Только неотложные случаи

Пшибыло Г.
анестезиолога

Макклур К. Хамелеон

Распутин В. В больнице

Малявин М. Укол повелителю галактики, или
Психиатрический анамнез; Записки психиатра,
или всем галоперидолу за счет заведения»
Новые записки психиатра, или Барбухайка, на
выезд!

Ратнер Г. Советы молодому хирургу

Маринина А. Оборванные нити.
Маркес Г. Любовь во время холеры

Рудич П. Не уверен - не умирай! Записки
нейрохирурга

Мацевич А. Клятва Гіппократа : документальна
повість

Сазонов А. Как понимать врачей. Для здоровых и
пациентов

Мезрич Д. Когда смерть становится жизнью.
Будни врача-трансплантолога

Сакс О. Антрополог на марсе; Мигрень; Нога как
точка опоры; Чоловік, який сплутав дружину з
капелюхом

Моно М. Хмари

Обратный

Решетун
А.
Вскрытие
увлеченного судмедэкперта

отсчет.

покажет.

Записки

Записки

Романчук Л. Не залишай…
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Салдадзе Л. Созвездие ориона (Авиценна) :
роман в диалогах

Фогель Н. Хирург Алексей Корепанов

Сигал Э. Сильнодействующее средство

Фомичев Н. Во имя истины и добродетели :
повесть-легенда о Сократе

Сигэаки Х. Искусство жить. Секреты долголетия
от 105-летнего врача

Форель Д. Лечебный факультет, или Спасти
лягушку

Сидоров М. Записки на кардиограммах (сборник)

Фридланд Л. Высокое искусство : рассказы об
успехах хирургии; По дорогам науки : рассказы о
медицине

Склут Р. Бессмертная жизнь Генриетты Лакс
Смирнов А. Записки невролога. Прощай,
Петенька!; Под крестом и полумесяцем. Записки
врача
Соколов Я. Вызов принят. Невероятные истории
спасения, рассказанные российскими врачами
Сологуб В. Чесність : роман; Полинове причастя
: повість
Соломатина Т. Больное сердце; Приемный
покой; Роддом. Сериал. Кадры 1–13; Кафедра А
& Г.
Степановская И. Экспертиза любви; Под крылом
доктора Фрейда

Фридман М., Фридланд Д. Десять величайших
открытий в истории медицины
Фрэнсис Г. Метаморфозы. Путешествие хирурга
по самым прекрасным и ужасным изменениям
человеческого тела
Фурманов Ю. Бег по пересеченной местности :
повести; Всеми правдами : повести
Хаггард Г. Доктор Терн
Хейли
А.
Клиника:
Анатомия
Сильнодействующее лекарство.

жизни;

Хома А. Терези

Степанченко Н. Медсестра

Царфис П. Записки военного врача

Степнова М. Хирург

Цивьян Я. Исповедь хирурга

Стил Д. Удар молнии

Шаламов В. В больницу

Строєва Г. Солдати милосердя

Шамякин И. Сердце на ладони; Возьму твою
боль

Суворова К. Два года в Йемене : записки
советского врача
Сьюард П.
медицина.

Ангелы

спасения.

Экстренная

Шаров А. Первое сражение : повесть о
вирусологах; Против смерти : повести о борцах с
болезнями
Шахмагонов Н. Дипломы выдала
повесть, очерки; Золотой скальпель

Талесник С. Записки врача
Терещенко Г. Медсанбат
Тсокос М. Тело как улика. Случаи из практики
самого известного судмедэксперта Германии

война

Шеперд Р. Неестественные причины
Шилин Г. Прокаженные

Уайт К. Молчи

Шитиков Д. Её величество ДНК

Углов Ф. Под белой мантией; Будни хирурга;
Человек среди людей; В плену иллюзий; Советы
100-летнего хирурга

Шифрин М. 100 рассказов из истории медицины

Улицкая Л. Казус Кукоцкого; Человек попал в
больницу
Ульянов А. Записки санитара морга
Уорф Д. Вызовите акушерку.3
Уотсон К.
медсестры

Язык

милосердия.

Воспоминания

Уэстаби
С.
Хрупкие
жизни.
Истории
кардиохирурга о профессии, где нет места
сомнениям и страху
Фестус Фунус (О. Буров) Тук-тук, это хирург!

:

Шляхов А. Доктор Данилов в роддоме, или
Мужикам тут не место; Клиника С…; Скорая
помощь. Обычные ужасы и необычная жизнь
доктора Данилова; Записки школьного врача;
Доктор Данилов в МЧС, и другие.
Шубин Б. История одной болезни
Эбби И. Семь причин для жизни. Записки
женщины-реаниматолога
Эрнст С. Ни кошелька ни жизни. Нетрадиционная
медицина под следствием
Янчук Б. В твоїх руках життя; Лебеді з далекого
берега; Таємниця Галена

Фишер М. Психиатр
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Укладач: Соколовська Людмила
Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока
Комп’ютерна верстка Л. О. Соколовської

Київська обласна бібліотека для юнацтва
вул. Драгомирова, 8, м. Київ, 01103
kobu-80@ukr.net
www.kobu.kiev.ua
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