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Присвячується Томасові Бейзу (1702—1761), 
який так упевнено дивився на непевне
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Чи є в медицині закони, аналогічні до інших наук? Автор розповідає 

про найзагадковіші та найповчальніші випадки зі свого досвіду, які вреш-
ті-решт привели його до визначення трьох принципів, що керують сучасною 
медициною. Ця книжка, багата на історичні факти й приклади з життя, 
показує нам захопливий світ, у якому лікарі ведуть боротьбу та здійснюють 
відкриття і який рідко постає перед широким загалом. «Закони медицини», 
провокативні й людяні, є дороговказом для кожної професії, у якій є місце 
для відкриття. Зрештою, ця книжка закладає підвалини нового розуміння 
не лише медицини, а й світу навколо.
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— Міс Ґрейнджер, ви збираєтесь присвятити свою кар’єру 
вивченню магічного права? — поцікавився Скрімджер.
— Не збираюся, — відрізала Герміона. — Я хочу приносити 

людям користь! 1

Дж. К. Ролінґ

1 Цит. за: Ролінґ Дж. Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії. — К.: А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА, 2007. Переклад В. Морозова за редакцією І. Малковича 
та О. Негребецького.



Освічені люди минулих епох витрачали значну частину 
свого часу та зусиль, шукаючи приховані причини розладів, 

залюбки розумували над таємною механікою природи 
і… поєднуючи всі ці уявлення, виробляли для себе системи 

та гіпотези, [які] відвертали їхню увагу від істинного 
і корисного пізнання речей.

Джон Локк
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