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ЮВІЛЕЇ  
 

УДК 617(092 Іськів) 

БОГДАН ГРИГОРОВИЧ ІСЬКІВ 
(ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 

Богдану Григоровичу Іськіву – докто-
ру медичних наук, професору кафедри ото-
риноларингології Національної медичної 
академії післядипломної освіти, заслужено-
му працівнику народної освіти України, та-
лановитому вченому, досвідченому педаго-
гу, голові правління наукового товариства 
отоларингологів Києва та Київської області 
14 серпня 2006 р. виповнилось 70 років. 

З 1960 р., після закінчення медичного 
інституту у Львові, Б.Г. Іськів працював на 
Волині, а потім в рідному місті Броди, 
Львівської області. В 1965 р. він вступив до 
аспірантури. Самовіддано працюючи в клі-
ніці, молодий лікар звернув на себе увагу 
проф. Л.А. Заріцького та корифея українсь-
кої оториноларингології, директора Інсти-
туту отоларингології, проф. О.С. Коломій-
ченка, котрі високо оцінили написаний ним 
реферат і, за рекомендацією проф. О.А. Єв-
дощенко, молодому аспіранту була затвер-
джена тема дисертації.     

Саме в ці роки розпочався розвиток 
нового хірургічного напрямку в лікуванні 
хворих на хронічний отит – тимпанопласти-
ки. Дослідження, проведені молодим вче-
ним з експериментальної тимпанопластики, 
отримали високу оцінку спеціалістів. Це 
була перша дисертація, написана українсь-
кою мовою в оториноларингології. Націо-
нальна свідомість та патріотизм завжди бу-
ли і є сьогодні притаманними Богдану Гри-
горовичу.  

Після успішного захисту дисертації 
Б.Г. Іськів був обраний асистентом новост-
вореної кафедри дитячої оториноларинго-
логії КДІУЛ. Становлення нової кафедри 
вимагало значних зусиль. У співпраці та під 
керівництвом проф. О.А. Євдощенко продо-
вжувалась педагогічна та наукова робота. 
Були розроблені нові методики кріохірургі-
чного лікування при ЛОР-захворюваннях, 

дренажні методи лікування хворих на отоа-
нтрит, синусит та інші. 

Базуючись на досягненнях основопо-
ложників мікрохірургії вуха, Богдан Григо-
рович продовжував активне вивчення про-
блеми хронічного отиту, ясно усвідомлюю-
чи, що не може бути універсальної методи-
ки лікування, придатної для всіх хворих. 
Поступово, в результаті копіткої багаторіч-
ної роботи, продовженої на кафедрі отори-
ноларингології КДІУЛ, були розроблені рі-
зні варіанти меатотимпанопластики, пока-
зання до них. Успішний захист докторської 
дисертації на тему: “Меатотимпанопластика 
у хворих на хронічний гнійний середній 
отит” у 1988 р. був закономірним результа-
том визнання досягнень ученого. За 37 років 
роботи в Національній медичній академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (ін-
ституті удосконалення лікарів) проведено 
більше 2000 мікрохірургічних операцій на 
вусі, тисячам пацієнтів повернено слух, со-
тням – врятоване життя. Проф. Б.Г. Іськівим 
розроблена і втілена у життя цілісна систе-
ма, напрямок, в якому мікрохірургічне втру-
чання є одним з компонентів в комплексно-
му лікуванні хворих на хронічний отит. 

Автор понад 140 друкованих праць, 50 
раціоналізаторських пропозицій, 3 винахо-
дів, монографії “Меатотимпанопластика”, 
співавтор збірника тестових питань і довід-
ника з невідкладної медичної допомоги, 
Богдан Григорович успішно продовжує на-
укову діяльність.  

Не менш плідною є і педагогічна ро-
бота, якій віддано не одне десятиріччя. Під-
готовлено сотні отоларингологів. 

Очоливши кафедру в 1991 р., ювіляр 
всі ці роки продовжує активно працювати. В 
співавторстві з провідними спеціалістами 
випущено ”Типовий учбовий план і програ-
ма спеціалізації (інтернатури) випускників 
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медичних інститутів і медичних факультетів 
університетів за спеціальністю “Оторинола-
рингологія”, “Навчальні плани та уніфікова-
на програма з передатестаційних циклів за 
спеціалізацією “Оториноларингологія”, “Уч-
бові плани та уніфікована програма з переда-
тестаційних циклів за спеціальністю “Онкоо-
ториноларингологія”, створено тестові 
комп’ютерні програми для ПАЦ з оторино-
ларингології, онкооториноларингології, спе-
ціалізації (інтернатури), сурдології, сімейної 
медицини (розділ з ЛОР-захворювань).  

Під керівництвом Б.Г. Іськіва написа-
но 7 кандидатських дисертацій і 2 магістер-

ські роботи, він був науковим консультан-
том докторської дисертації проф. Г.І. Гарю-
ка. 

Проф. Б.Г. Іськів, продовжуючи тра-
диції своїх вчителів, втілив в життя застосу-
вання багатьох нових методик лікування 
при захворюваннях вуха, горла та носа, по-
ставив на сучасний рівень педагогічну ро-
боту з післядипломної підготовки спеціаліс-
тів отоларингологів, науково-педагогічних 
кадрів. 

Щиро вітаємо ювіляра і бажаємо йому 
міцного здоров’я, щастя, подальших успіхів 
в роботі. 

 
  

 Ярослав Шкоба 

Колектив кафедри отоларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика 

Редколегія „Журналу вушних, носових і горлових хвороб” 
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