
…Вони не ділили
людей на своїх і
чужих,  вони просто
рятували людські
життя, часто
ризикуючи своїми ...



Аретій Кравець

/Укр. лікарське товариство у Львові; Аретій Кравець.– Л.: 

Галицька видавнича спілка, 2010. – 178 с.: фото. – (Нова мед. б-ка).

Книга  доктора  Аретія  Кравця – активного  діяча  УЛТ  у  
Львові,  відомого  дослідника  участі  медиків  у  Визвольних  
змаганнях  українського  народу, присвячена тим “воїнам без 
меча  і  шолома” – лікарям  та  медикам УГА, УЧХ  та  УПА, які  
чесно  виконали  свій  професійний  і патріотичний обов‘язок 
перед українським народом, Україною.



Б.Л.Угрюмов

У  книзі  розповідається  про самовіддану  
діяльність радянських  лікарів, медичних сестер       
і санітарів  у  роки Великої Вітчизняної війни.

Автор  докладно  зупиняється  на  клініко-
епідеміологічному аналізі захворюваності солда-
тів.  Показує особливості виникнення, клінічного 
перебігу  і лікування інфекційних захворювань в 
умовах  фронтової  дійсності,  викладає питання 
організації   роботи    армійського   інфекційного 
госпіталю,   який   пройшов   разом  з  військами 
шлях від Москви до Ельби.

2-е вид., перероб. і доп. – К.: Здоровья, 1985. – 152 с., іл.



Б.Л.Угрюмов

Ця книга – розповідь  професора-інфекціоніста 
Б.Л.Абрамова про нелегку роботу наших медиків на 
фронтах  Великої Вітчизняної війни, про їх мужність     
і героїзм, про спадкоємність поколінь.

– К.: «Молодь", 

– 1981. – 152 с., іл.



У книзі  на  великому фактичному матеріалі показана 

організація   медичної   служби  в   Радянській  Армії   і  в 

партизанських  формуваннях  в роки Великої Вітчизняної 

війни,  розказано  про нелегку  працю  медиків в  суворих 

умовах   партизанських  загонів  і антифашистського  під-

пілля,  їх героїзм, мужність, безмежної відданості народо -

ві та військовому обов'язку. Книга складається з окремих 

статей, а  також  спогадів  учасників  Великої  Вітчизняної 

війни.

/А.Е.Романенко, А.М.Сердюк, В.Д.Братусь и др.– К.: Здоровья, 1989. – 320 с.



М.Б.Мирский

У цій книзі автор розповідає про подвиг радянських 

медиків  на  фронті  і  в   тилу,  про  порятунок   мільйонів  

людей,  про те,  як  енергійно  в  роки Великої Вітчизняної 

війни  вирішувалися   благородні  завдання  відновлення 

здоров'я поранених... 

Ця  книга – негасима  пам'ять про Велику Вітчизняну 

війну,  про подвиг,  про доблесть, про  славу  всіх тих, хто   

в тилу  і  на  фронті рятував людей від неминучої загибелі.

– М.: Политиздат, 1991. – 239 с.



Ганна Строєва

Автор  повісті  Ганна  Строєва  – колишній  працівник  

польового  госпіталю, журналіст, лауреат  Республіканської  

премії   ім. Я.Галана  – розповідає  про  самовіддану  працю  

медиків  у  роки   Великої  Вітчизняної  війни,  про солдатів 

милосердя,  для кого  госпіталь став рідною домівкою, про 

їхні почуття і помисли, змальовує їх духовний світ…

Повість у щоденникових записах, листах і комент. – К.: Політвидав України, 

1989. – 159 с.



В.В.Кованов

Книга В.В.Кованова – вченого, лікаря, громадського 

діяча  – присвячена  подвигу  медиків  у  роки  Великої 

Вітчизняної   війни.   Автор,   сам   військово-польовий 

хірург, розповідає про героїчну працю солдатів у білих 

халатах, про долі видатних діячів радянської медицини, 

про своїх товаришів, про роботу в перші повоєнні роки 

і боротьбу лікарів за збереження миру на Землі.

– 2-е изд., перераб. - М.: Политиздат, 1989. – 334 с.: ил.



И.В.Алексанян,М.Ш.Кнопов

Книга присвячена організаторській, науковій та громадській  

діяльності   керівників   медичної   служби  фронтів   і  флотів  у  

Великій  Вітчизняній  війні  1941 - 1945 роках.  Вперше   зроблена  

спроба  систематизації  та  узагальнення керівної  ролі видатних 

діячів   військово - медичної   служби  в  організації   медичного 

забезпечення  бойових   дій  фронтів  і  флотів  в  роки  минулої 

війни.

– М.: Медицина, 1992. – 288 с.: ил.



Т.Н.Гусарова

У документальній повісті розповідається про мужню 
боротьбу  з  ворогом  патріотичних  груп  медиків  Дніпро -
петровщини,  які  опинилися  в  роки Великої  Вітчизняної 
війни  на   тимчасово  окупованій  гітлерівцями  території. 
Важкі випробування випали на їх долю, але люди в білих 
халатах вистояли.

- Док. Повесть. – Днепропетровск: Промінь, 1985. – 102 с.



// Участковый врач. – 2014. 
- №3. – С. 11 – 13.

Події на Майдані багато що  змінили  

для  кожного, хто брав у них участь або 

тільки  з  хвилюванням  спостерігав  за 

новинами. Тепер  ми  знаємо, як багато 

серед  нас  героїв.  І  з  повним  правом 

називаємо героями наших медиків, які 

врятували  сотні  життів  і  зберегли 

тисячі доль.



// Участковый врач. – 2014. 
- №2. – С. 40.

…А  ще  з'явилася гордість.  Гордість  
за  наших   лікарів.   В   пучині   страшних  
подій,  що  охопили  Україну,  наші  лікарі  
показали приклад повної самовідданості, 
високого професіоналізму  і відповідаль-
ності.



// Ваше здоров‘я. – 2015. - №11-12. – С. 6.

"Більшість  важкопоранених  бійців  поми-

рають у  перші  хвилини  після отримання травми, 

але щонайменше кожного 6-го можна врятувати ",-

стверджує  доцент кафедри медицини катастроф і 

військової медицини ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського,  

співробітник Центру екстреної медичної допомоги 

Тернопільської  області  Петро Левицький.  Він не 

раз  бував  на  Майдані, а  коли  виникла  потреба 

їхати в зону АТО, першим зголосився допомагати 

українським бійцям. 

http://www.vz.kiev.ua/90-poranenix-ginut-shhe-na-poli-boyu/



// Ваше здоров‘я. – 2014. - №48-49. –
С. 14-15.

21   листопада   ми   відзначали 
річницю   Майдану,   з  якого  почалася 
Революція Гідності. Наш народ дорого 
заплатив за неї і продовжує платити й 
досі.  Війна  на   Сході  України  щодня 
народжує  нових героїв — героїв нашо-
го  часу.  Кореспондент   газети  «Ваше 
Здоров′я»  зустрілася  з  двома такими 
лікарями-героями,  аби   дізнатися,  як 
було тоді, за часів Майдану, і як  боро-
нять  нашу  землю  зараз. 

http://www.vz.kiev.ua/gero%D1%97-nashogo-chasu/



Задовго до того, як  в Україні розгорілися 
бойові дії, полковник  медичної  служби Євген  
Скиба  опинився  у  вирі  громадянської  війни.  
Досвід    польової   військової  медицини   він  
здобував   не   стільки  в  учбових  аудиторіях, 
скільки   в   операційних  госпіталях,  рятуючи  
бійців українського миротворчого контингенту     
в Іраку.  Доля  склалася так,  що  й  після  Іраку  
він  щоразу  опинявся  в  «гарячих  точках»  —
зараз, приміром, у прифронтовому Харкові він 
очолює медичну частину Військово-медичного 
клінічного центру Північного регіону. Саме про 
нього бійці АТО кажуть: «Потрапиш до Харківсь-
кого госпіталю — виживеш». 

// Ваше здоров‘я. – 2014. - №44-45. – С. 12-13.

http://www.vz.kiev.ua/yevgen-skiba-moya-vijna-pochalasya-

zadovgo-do-vijni-v-iraku/print/



// Ваше здоров‘я. – 2014. - №36-37. – С. 6-7.

Лікарі  й  медсестри  з  усіх  регіонів 
України   працюють  у   зон і АТО, рятуючи 
поранених   бійців   як   безпосередньо  на 
полі  бою, так  і  в шпиталях. Серед них —
військові  медики,  мобілізовані  й  ті,  хто 
записався  добровольцем.

В  статті  йдеться  про те,  наскільки  
наші    лікарі    здатні   вже   сьогодні  бути  
«ангелами  війни», чи їм доведеться навча-
тися   цього   під  кулями;   і  що   мають  із 
собою, окрім почуття обов’язку і мужності?

http://www.vz.kiev.ua/mediki-na-vijni-yak-

zabezpechiti-gotovnist-nomer-odin/



Фотоальбом   "Люди  Майдану.   Хроніка"  - про 
кожного  з  нас.   Це   добірка  знакових  фотографій  з 
майдану: від найпершого вечора - до трагічних подій на 
Інститутській. І навіть більше. Фотореспонденти та 
журналісти  "Дня" були  у  вирі  подій,  серед  тих,  хто 
творив  Історію на головній  площі країни та поза нею. 
Цей альбом  - узагальнене  відчуття   Майдану безпосе-
редніми його учасниками, - яким його побачив, зафіксував 
та осмислив на своїх шпальтах "День". "Майдан вивів на 
авансцену  української  і  світової  історії нові українські 
обличчя,  характери,  - зазначила   головний  редактор 
"Дня"  Лариса  Івшина  у  передмові  до  фотоальбому. -
Запам'ятаймо цей час у образах". 

/Сост. Руслан Канюк, Артем Жуков; Под ред. Л.Івшина. – К.: Українська 
прес-група, 2014. – 240 с.: іл.



Ларіса 
Івшина

Ця книга  — про  Україну.  Про  її  шлях  через 
століття, про духовно-історичний досвід, пізнання 
самих себе, про важку боротьбу і велику любов 
до свободи. 

– К.: Українська прес-група, 2014. – 270 с.: іл.



Під час будь-яких бойових конфліктів є,  як
мінімум, дві протиборчі сторони,  але є завжди і
ще одна - це медики. Вони,  наші герої в білих
халатах,  в ім'я істинної і вищоїцінності -
людського життя,   виконують свій громадянський
обов'язок, не дивлячись, з якого бокубарикад їх
пацієнт. Вони можуть співчувати кожному, але при
виконанні свого професійного обов'язку
залишаються поза інтересами конфліктуючих
сторін. Це і є вищий прояв мужності і героїзму.

Ми вшановуємо
хвилиною мовчання тих, 
хто загинув,   і віддаємо
честь тим героям, які
здійснювали подвиг в
ім'ялюдських життів. 
Вам, наші ангели в білих
халатах!




