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Кобза І.   

Сучасні методи діагностики та лікування травм артерій 

дітей і дорослих [Текст]: навч. посібн. для студ. мед. 

навч. закл. ІІІ-ІVр. акред. / І. Кобза, В. Петров. – Львів: 

Манускрипт, 2020. – 64 с. – ЛНМУ прот. №5 від 

06.02.2020. 
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Медична психологія [Текст]: підручник для студ. мед. 

вищ. навч. закл. Т1.: Загальна медична психологія / за 

ред. Г. Я. Пилягіної [Пилягіна Г.Я., Хаустова О.О., Чабан 

О.С., Аймедов К. В., Асеєва Ю. О.]. - Вінниця: Нова 

Книга, 2020. - 288 с. - Вчена рада НМАПО ім. П. Л. 

Шупика прот. №5 від 10.06.2020р. 
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Пилипчук  Д. 

Словники української мови: 1596-2018 [Текст] : 

бібліографічний покажчик / Д. Пилипчук. - К.: ВЦ 

"Просвіта", 2020. - 1072 с. 
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Кобза  І. І. 

Нирково-клітинний рак: метатромбоз нижньої 

порожнистої вени та правого передсердя [Текст]: навч. 

посібн. для студ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / І. І. 

Кобза, Ю. С. Мота. - Львів, 2020. - 68 с. - ЛНМУ прот. 

№5 від 06.02.2020 
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Д37 

 

Десяті липівські читання. Пам'яті лікарів, письменників, 

громадсько-політичних діячів І. Липи (1865-1923) та Ю. 

Липи (1900-1944) [Текст]: матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 

24-25 вересня 2020р.). - Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2020. 

- 208 с.  
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Основи біоетики та біобезпеки [Текст] : навч. посібн. для 

студ. закл. вищ. мед. освіти / В. М. Бобирьов, В. М. 

Дворник, Т. О. Дев'яткіна та ін. - Вінниця: Нова Книга, 

2020. - 248 с. - Вчена рада Укр. мед. стомат. акад. прот. 

№5 від 11.12.2019. 
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