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Пам’ять

5 березня 2010 року обірва-
лося життя видатного українця,
професора, лікаря акушера-
гінеколога, справжнього пат-
ріота Михайла Романовича Це-
гельського. Він представляв
третю хвилю української еміг-
рації, яка опинилася у США піс-
ля Другої світової війни і в серці
своєму ніколи не покинула Ук-
раїни, щиро вболівала за її до-
лю, берегла та розвивала ук-
раїнство у всіх його вимірах, по-
пуляризувала українську мову
й історію.

Михайло Цегельський про-
жив довге гарне життя, напов-
нене щирою любов’ю до Украї-
ни та обраної справи — меди-
цини.

Михайло Ростислав Цегель-
ський народився 3 вересня
1918 року в Чернівцях у родині
українських інтелігентів-осві-
тян. Батько Михайла, Роман Це-
гельський, походив зі знатного
роду Цегельських з Кам’янки-
Струмилової, був відомим вче-
ним, працював учителем, до-
центом, професором фізики і
математики у Відні, Чернівцях,

Тернополі та Львові. Мати Ми-
хайла, Меланія Левинська, ві-
дома як видатний педагог і гро-
мадський діяч, разом із чолові-
ком довгі роки працювала у
Науковому товаристві Шевчен-
ка (НТШ) у Львові.

Після закінчення Львівсько-
го медичного інституту під час
Другої світової війни Михайло
Цегельський пройшов спеціалі-
зацію у Геттингенському універ-
ситеті в Німеччині, де у 1948 ро-
ці одержав ступінь доктора ме-
дицини. З 1949 року Михайло
Цегельський практикував у
США, де, крім приватної прак-
тики, працював завідувачем
відділень акушерства та гінеко-
логії в Нью-Йоркських медич-
них центрах «Сайденгем» і “La-
dy of Mercy Medical Center”. З
1995 року обіймав посаду про-
фесора Нью-Йоркського ме-
дичного коледжу.

Працюючи у Сполучених
Штатах Америки, професор Це-
гельський ніколи не втрачав
зв’язків з Україною, підтриму-
вав освітні та наукові устано-
ви, громадські, дитячі, молодіж-

ні організації, українські музеї.
Дружина Михайла Цегельсько-
го, Ірина Цегельська (Ненадке-
вич), завжди допомагала йому
у справі збереження українсь-
кої культури, працювала в му-
зеї української історії в Боунд
Бруку. Родина Михайла і Ірини
Цегельських виховала п’ятеро
дітей, усі вони дістали вищу
освіту, а двоє онуків вирішили
також присвятити життя меди-
цині.

Особливо плідною стала спів-
праця з професійними лікар-
ськими колами на батьківщині
після проголошення незалеж-
ності України у 1991 році. По-
чинаючи з 1992 року, Михайло
Цегельський виступав з допо-
відями на Конгресах Світової
Федерації українських лікарсь-
ких товариств (СФУЛТ) у Хар-
кові (1992), Дніпропетровську
(1994), Одесі (1996) і Ужгороді
(1998), читав лекції з гінеколо-
гічної патології, організації пла-
нової медичної допомоги та ре-
зидентури у США.

Зустріч професора Цегель-
ського з ректором ОДМУ Вале-
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рієм Запорожаном у Харкові в
1992 році дала початок тісній
співпраці з Одеським держав-
ним медичним університетом.
Разом із головою СФУЛТ, дирек-
тором медично-біологічної сек-
ції Наукового Товариства Шев-
ченка в Америці (НТШ-А) і осе-
редку НТШ-А в Детройті докто-
ром Павлом Джулем в Одесі в
1996 році був організований
конгрес СФУЛТ. Результатом
конгресу стало видання в Одесі
англо-українського словника
медичних термінів, читання цик-
лу лекцій для українських сту-
дентів-медиків, інтернів і ліка-
рів, робота над вдосконален-
ням програми інтернатури з аку-
шерства та гінекології. Михай-
ло Цегельський став Почесним
професором Одеського держав-
ного медичного університету.

Заохочений допомогою ук-
раїнським студентам, Михайло
Цегельський спільно з ректо-

ром Одеського державного ме-
дичного університету Валері-
єм Запорожаном опрацював і
спонсорував серію навчальних
посібників і підручників «Аку-
шерство та гінекологія» (Київ,
Здоров’я, 1996), «Акушерство та
гінекологія» для лікарів-інтер-
нів у 2-х томах (Одеса, ОДМУ,
2005), атласи «Гінекологічна
патологія» (Одеса, ОДМУ, 2002)
та «Оперативна гінекологія»
(Одеса, ОДМУ, 2007).

Тісні зв’язки професор Це-
гельський підтримував із Дні-
пропетровською державною
медичною академією, де, за
сприяння її ректора, професора
Г. Дзяка запровадив безоплат-
ну 12-тижневу програму стажу-
вання (клінічної практики) сту-
дентів 5-го курсу у відділенні аку-
шерства та гінекології Нью-Йорк-
ського медичного коледжу і став
її координатором. Починаючи з
1996 року, програму успішно за-

кінчили 11 українських студентів,
що мали змогу ознайомитись із
найсучаснішими методами діа-
гностики та лікування, брали
участь у чергуваннях, клінічних
конференціях, оглядах.

Ще одним важливим проек-
том, в якому Михайло Цегель-
ський виступив як ініціатор і
спонсор (разом із П. Джулем),
було видання у Львові українсь-
кого перекладу ілюстрованого
медичного словника Дорланда
у 2-х томах (Львів, Наутілус,
2003), що сприяло популяри-
зації американського медично-
го досвіду й української медич-
ної термінології.

Світле ім’я доктора Михай-
ла Цегельського, який своєю
працею і любов’ю зробив так
багато для української медич-
ної освіти, для наших студентів
і лікарів, увійде в Історію і на-
завжди залишиться в серцях
його учнів.
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