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З ІСТОРІЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 
 
УДК 61(092С) 

ДО 95-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
ПРОФЕСОРА ЯШАНА ІВАНА АРТЕМОВИЧА 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 вересня 2018 р. професору Івану 

Артемовичу Яшану виповнилось би 95 ро-
ків. Він був знаним фахівцем оторинолари-
нгологом не тільки в Україні, але й у всьому 
минулому Радянському Союзі. Пацієнти з 
самих віддалених куточків тепер вже не 
існуючої країни їздили в Тернопіль для опе-
рації з метою покращення слуху. Таланови-
тий організатор, він створив центр мікрохі-
рургії вуха у невеличкому обласному центрі 
на заході України. На базі цього центру ви-
конано тисячі слухопокращуюючих опера-
цій, розроблено та втілено у клінічну прак-
тику низку нових методів хірургічних втру-
чань у хворих з різними патологічними ста-
нами ЛОР-органів, які значно підвищили 
ефективність хірургічної реабілітації паціє-
нтів.  

У 1953 р. Яшан Іван Артемович закін-
чив Львівський медичний інститут за спеці-
альністю «Лікувальна справа». Після закін-
чення Вишу працював районним отоларин-
гологом у Снігурівській районній лікарні 
Миколаївської області. З серпня 1956 по 
січень 1957 рр. працював лікарем-
ординатором ЛОР-відділу Житомирської 
обласної лікарні. У 1957 р. вступив до аспі-
рантури кафедри отоларингології Київсько-
го інституту удосконалення лікарів, де на-
вчався по 1960 р. У 1962 р. захистив канди-
датську дисертацію на тему: «Пряма мобілі-
зація стремінця і фенестрація підніжної 
пластинки при отосклерозі». Докторську 
дисертацію на тему: «Операція стапедопла-
стики з використанням кісткового стовпчи-
ка та інверсія стремінця при отосклеро-
зі"»захистив у 1968 р. у спеціалізованій раді 
Київського державного медичного інститу-
ту.  

З 1964 по 1966 рр. працював доцентом 
кафедри отоларингології Київського інсти-
туту удосконалення лікарів. У жовтні 1966 
р. разом з сім’єю переїхав до Тернополя, де 
очолив кафедру оториноларингології Тер-
нопільського державного медичного інсти-
туту. З 1986 по 1994 р. він був завідувачем 
курсу отоларингології Тернопільського 
державного медичного університету, а з 
1994 по 2009 рр. – професором кафедри 
оториноларингології та офтальмології 
ТДМУ.  

І.А. Яшан – співавтор 182 наукових 
робіт, у тому числі двох монографій «Опе-
рації на стремінці при отосклерозі» (1962), 
«Ендомеатальная тимпанопластика» (1982),  
двох посібників з оториноларингології для 
студентів та компакт-диска. Отримав 9 ав-
торських свідоцтв на винаходи. Підготував 
багато учнів, які досі продовжують справу 
вчителя,був науковим керівником чотирьох 
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пошукачів при написанні кандидатських 
дисертацій (Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, 
Д.В. Береговий, Н.М. Ришко). 

Іван Артемович вів та пропагував ак-
тивний спосіб життя, моржував, грав у бад-
мінтон та у настільний теніс, що дозволило 

тривалий час бути у гарній фізичній формі 
та оперувати до 85-річного віку.  

Помер Іван Артемович 05 грудня 2016 
року. Пам’ять про нього назавжди зали-
шиться у серцях родичів, друзів, учнів, 
співробітників та пацієнтів. 
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