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Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу.
Сократ

Якщо хворому після бесіди з лікарем 
не стало легше – це не лікар.

В. М. Бєхтєрєв

Бути щасливим щастям інших – ось справжнє щастя і земний ідеал життя 
кожного, хто обирає лікарську професію.

М. І. Пирогов

Лікар проходить важку школу, щоб навчитися розпізнавати хвороби, але перш 
ніж думати про лікування, він повинен подбати про те, щоб не нашкодити.

Й. Гіртль
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