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Äîðîã³ êîëåãè – óêðà¿íñüê³ ë³êàð³!

×àñîïèñ Óêðà¿íñüêîãî ë³êàðñüêîãî òîâàðèñòâà ó Ëüâîâ³
"Íàðîäíå çäîðîâ'ÿ", ÿêèé çàñíîâàíî ùå ó äàëåêîìó 1912 ðîö³, º
ºäèíîþ ãàçåòîþ, ùî âèäàº ãðîìàäñüêå ïðîôåñ³éíå òîâàðèñòâî.

Íà øïàëüòàõ "Íàðîäíîãî çäîðîâ'ÿ" êîæåí óêðà¿íñüêèé ë³êàð ç
áóäü-ÿêîãî êóòî÷êà Óêðà¿íè ìàº çìîãó çàñâ³ä÷èòè ñâîþ
ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, îáì³íÿòèñü ïðîôåñ³éíèì äîñâ³äîì, çíàéòè
ö³êàâó òà ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ ïðî íîâèíè ìåäèöèíè.

Ïðîñèìî Âàñ íàäàâàòè ìàòåð³àëè, ñòàòò³, ïîâ³äîìëåííÿ, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ æèòòÿ Âàøî¿ óñòàíîâè, ë³êàð³â, ³íòåðí³â, ñòóäåíò³â òà
áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ äëÿ ë³êàð³â, ïðî ë³êàð³â ÷è íàøó íåëåãêó
ïðàöþ, ïðî çäîðîâ'ÿ òà ïðîô³ëàêòèêó çàõâîðþâàíü.

Ìàòåð³àëè äî äðóêó ïðîñèìî âèñèëàòè íà àäðåñó:

z.p.masnyj@ukr.net – ãîëîâíîìó ðåäàêòîðó äîöåíòó Çåíîâ³þ
Ïàâëîâè÷ó Ìàñíîìó (+380502218358), àáî
abazylevych@ukr.net – ãîëîâ³ Óêðà¿íñüêîãî ë³êàðñüêîãî
òîâàðèñòâà ó Ëüâîâ³, ïðîôåñîðó Àíäð³þ ßðîñëàâîâè÷ó
Áàçèëåâè÷ó (+0674473221).

Ç ÷àñîïèñîì "Íàðîäíå çäîðîâ'ÿ"

âè áóäåòå ïî÷óâàòèñÿ ïîâíîö³ííèìè ÷ëåíàìè

óêðà¿íñüêî¿ ë³êàðñüêî¿ ñï³ëüíîòè!
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