
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Ковальова Олена Олександрівна

Працює    головним   лікарем   комунального    некомерційного   підприємства              
«Міська  клінічна  лікарня  швидкої  та  невідкладної  медичної  допомоги            ім. 
проф.  О.І. Мещанінова» Харківської міської ради 
Громадянство   Громадянка України 
Місце народження       м. Кисловодськ Ставропольського краю
Освіта         повна вища, Харківській медичний інститут  у 1984 р., лікувальна справа, 
лікар
Науковий ступінь, вчене звання      не має
Володіння мовами   українською, російською – вільно, німецькою – зі словником.
Нагороди, почесні звання  Ювілейна медаль «20 років незалежності України» 2011 р.,
Почесна грамота Кабінету Міністрів України 2014р., почесне звання “Заслужений лікар
України” 2016р., Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України 2020р.
Загальний стаж роботи  3  8  р.

Трудова діяльність

10.1977-09.1978 - робітниця симфонічного оркестру державної філармонії,            
м. Кисловодськ

09.1978-06.1984 - студент Харківського медичного інституту, м. Харків
08.1984-09.1989 - лікар-інтерн, лікар-терапевт терапевтичного відділення 

Харківської  міської  лікарні  швидкої  та  невідкладної  медичної
допомоги імені професора О.І. Мещанінова, м. Харків

09.1989-08.1991 - клінічний ординатор кафедри швидкої допомоги Українського
інституту удосконалення лікарів, м. Харків

09.1991-04.2010 - лікар терапевт, заступник головного лікаря з медичної частини 
комунальної установи охорони  здоров’я  Харківської  міської
клінічної лікарні  швидкої та невідкладної медичної допомоги
імені проф. О.І. Мещанінова

04.2010- по д/ч  - головний лікар комунального некомерційного підприємства 
«Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги
ім. проф. О.І. Мещанінова» Харківської міської ради

Професійна характеристика

Ковальова О.О. має повну вищу освіту, закінчила Харківський медичний інститут
у  1984р.  за  спеціальністю  “лікувальна  справа”.  З  1984  по  1985  рік  проходила
інтернатуру по терапії в Харківській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги
імені  професора  О.І.  Мещанінова.  З  1985  року  по  1994  рік  працювала  лікарем-
терапевтом  в  Харківській  лікарні  швидкої  та  невідкладної  медичної  допомоги  імені
професора О.І.  Мещанінова.  З 1989 по 1991 рік навчалася в клінічній інтернатурі на
кафедрі швидкої допомоги Українського інституту удосконалення лікарів. У 1994 році
була призначена на посаду заступника головного лікаря з медичної частини, а з квітня
2010  року  по  теперішній  час  працює  головним  лікарем. Ковальова  О.О.  має  вищу
кваліфікаційну категорію як спеціаліст з організації і управління охороною здоров’я і з
терапії.  У 2016р. Ковальовій О.О. було присвоєно почесне звання  “Заслужений лікар
України”.


