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Богдан Ілліч Сіменач

7 жовтня 2020 р. на 100-му році життя перестало
битися серце видатного вченого, чудової людини,
лауреата Державної премії України, доктора медичних наук професора Богдана Ілліча Сіменача.
Богдан Ілліч визнаний ортопедами-травматологами України, країн СНД і за кордоном як знаний вчений, спеціаліст у галузі патології суглобів,
спадково-схильних захворювань опорно-рухової
системи. Він — один із засновників теоретизації
ортопедо-травматологічної науки й управління
науковою діяльністю.
Б. І. Сіменач народився 20 червня 1921 р.
в селі Синевідське Сколевського району Львівської області. У 1947 р. закінчив із відзнакою
лікувальний факультет Львівського медичного
інституту, після чого працював головним лікарем районної лікарні в селищі Стебник Дрогобичського району Львівської області. У травні
1952 р. його було мобілізовано до лав Радянської
Армії, а з 1956 р. по 1966 р. він перебував у складі
військового контингенту на території Угорщини.
Саме в цей період Богдан Ілліч почав займатися
науковою діяльністю, досліджувати захворювання й ушкодження суглобів. Під керівництвом
професора О. О. Коржа він підготував кандидатську дисертацію «Посттравматичні реактивні зміни в колінному суглобі», яку захистив

у 1964 р. у Харківському науково-дослідному інституті ортопедії, травматології та протезування
ім. проф. М. І. Ситенка.
Військову службу зі званням майора медичної
служби Богдан Ілліч закінчив у 1966 р., а у вересні цього року за конкурсом був обраний на посаду старшого наукового співробітника Інституту
ім. проф. М. І. Ситенка. Деякий час він працював
на посаді вченого секретаря. У листопаді 1970 р.
Б. І. Сіменача призначено керівником відділу нау
ково-медичної інформації. На той час його цікавили питання управління науковою діяльністю,
проблеми класифікації та термінології, особливо
в ортопедії та травматології, над якими він розпочав активно працювати. Робота у цих напрямах
привела Богдана Ілліча до висновку про необхідність теоретизації сучасної ортопедії та поступового проникнення в прикладні дослідження
фундаментальних складових, що стало втіленням
інноваційного принципу розвитку медичної нау
ки загалом.
Разом із цим Богдан Ілліч активно вивчав патологію суглобів, зокрема, колінного, став визнаним авторитетом із цих питань у наукових колах.
У 1979 р. він здобув науковий ступень доктора
медичних наук, захистивши дисертацію «Ушкодження сумково-зв’язкового апарата колінного
суглоба, діагностика та хірургічне лікування (із
позицій системного підходу)».
Б. І. Сіменач — ініціатор теоретичних досліджень дисплазії суглобів — диспластичного арт
розу. У результаті їхнього виконання було розроб
лено теорію захворювань суглобів і хребта, які
зумовлені спадковою схильністю, виділено окремо таке поняття як «ортопедична артрологія»,
створені концептуальні моделі «Ортопедична
артрологія», «Артрозивна деформація», «Об’ємна
гіперпресія кульшового суглоба», «Фронтальні деформації колінного суглоба», «Сколіоз як
диспластична проблема» та ін. В основу цих досліджень були покладені методології системного аналізу, інформаційного та концептуального
моделювання, що дозволило висвітлити низку
суттєво нових уявлень про спадково-обумовлені
захворювання суглобів. Результати досліджень
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опубліковано у 8 монографіях і багатьох наукових статтях. Подальші дослідження під керівництвом проф. Сіменача Б. І. відкрили шлях до
превентивної профілактики диспластичних захворювань людини.
За розроблення та впровадження в медичну
практику реконструктивно-відновних операцій на
великих суглобах у 1996 р. Богдану Іллічу було
присуджено Державну премію України в галузі
науки і техніки.
Під керівництвом професора Сіменача Б. І.
підготовлено та захищено 11 кандидатських і 3 докторські дисертації. Своїми ідеями Богдан Ілліч

щедро ділився з молодими вченими, він виховав
багатьох учнів, створив власну школу з питань
патології колінного суглоба. Його учні стали провідними вченими й успішно продовжують розвивати ідеї вчителя.
Богдана Ілліча завжди відрізняли висока працездатність, відданість науці, невичерпна енергія. Йому були властиві такі прекрасні людські
якості, як порядність, справедливість, чуйність,
доброзичливість. Його завжди поважали колеги
й пацієнти.
Світла пам’ять про Богдана Ілліча Сіменача назав
жди залишиться у серцях його друзів, колег і учнів.
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