
Відомості про професійні досягнення
Карновської Галини Олександрівни,

заступника головного лікаря з консультативно-діагностичної служби
комунальної установи «Мелітопольська міська лікарня № 2» Мелітопольської

міської ради Запорізької області, 
 депутата Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання

Карновська Галина Олександрівна свою трудову діяльність розпочала у
1976 році медичною сестрою терапевтичного відділення міської лікарні № 4
м. Дніпропетровськ.  З 1973 по 1979 роки навчалася в Дніпропетровському
ордена  Трудового  Червоного  Прапора  медичному  інституті.  Інтернатуру
проходила в лікарні № 8 м. Кривий Ріг, де працювала дільничним лікарем з
1981  року  по  1990  рік.  У  1990  році  працювала  дільничним  лікарем
Мелітопольської міської лікарні № 2.

З  1990  по  2013 рік  працювала  заступником  головного  лікаря  з
поліклінічного  розділу  роботи  комунальної  установи  «Мелітопольська  міська
лікарня № 2» Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Галина Олександрівна є довіреним лікарем осіб, постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС.

У зв'язку з реформуванням в медичній сфері з листопада 2013 року по цей
час обіймає посаду заступника головного лікаря з консультативно-діагностичної
служби  комунальної  установи  «Мелітопольська  міська  лікарня  №  2»
Мелітопольської міської ради Запорізької області.

За  час  роботи  на  посаді  заступника  головного  лікаря  з  консультативно-
діагностичної служби комунальної установи «Мелітопольська міська лікарня
№  2» Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  проявила  себе
ініціативним  керівником,  спеціалістом  вищої  кваліфікаційної  категорії,  яка
досконало знає сучасні напрямки розвитку медицини і дискусійні питання.
Добре  володіє  необхідними знаннями з  терапії,  знає  сумісні  спеціальності.
Вміє кваліфіковано проводити клінічний розбір,  консиліум та  огляд хворих,
організовувати  консультації  провідних  спеціалістів,  визначати  працездатність
хворих та ступінь її втрати, трактувати дані сучасних методик досліджень, знає
основи реабілітації.

За  період  роботи  зарекомендувала  себе  енергійним  та  ініціативним
керівником,  вимоглива  до  інших.  Велику  увагу  приділяє  комп'ютеризації  в
Мелітопольській  міській  лікарні  № 2,  розробці  і  введенню нових форм та
технологій  у  лікувально-діагностичний  процес.  У  Мелітопольській  міській
лікарні  №  2  вперше  в  Запорізькій  області  в  2000  році  була  зроблена
комп'ютеризація щеплень і флюорооглядів.

Галина Олександрівна - сучасний керівник з прогресивним мисленням, не
визнає безвихідних ситуацій та працює над реформуванням охорони здоров'я.

Поряд  з  основною  діяльністю  Карновська  Галина  Олександрівна  бере
активну участь у громадському житті м. Мелітополя та Запорізької області.
Тричі  є депутатом Мелітопольської міської ради Запорізької області, у другому



скликанні була головою комісії материнства та дитинства і соціального захисту
населення. На цей час є депутатом  VI скликання Мелітопольської міської ради
Запорізької області.

Карновська Г.О.  здійснює  велику  роботу  із  соціального  захисту
інвалідів та  біженців. При проведенні спартакіади «Повір в себе» Запорізького
обласного  об'єднання  ВОІ  СО  IV щорічно  вручає  свій  приз  «Жінка  —
спортсменка».  Веде  санітарно-освітню роботу.  Неодноразово  виступала  по
місцевому телебаченню, радіо, в газетах з бесідами щодо профілактики дифтерії,
туберкульозу, СНІДУ, диспансеризації.

Є  лауреатом  8-го  обласного  конкурсу  «Господиня  свого  краю»  в
номінації «Жінка — працівник охорони здоров'я».

Нагороджена  відзнакою  «Радість  моя,  Бджілко»  в  номінації  «Пані
громадський  діяч»,  стала  переможцем  обласного  конкурсу  «Вірність
професії».

За  професіоналізм  і  самовіддану  працю  Галина  Олександрівна  була
нагороджена  Почесною  грамотою  Міністерства  охорони  здоров’я  України,
Почесними  грамотами  Запорізької  облдержадміністрації,  Почесною
грамотою  Запорізької  обласної  ради,  Почесною  грамотою  Президії
обласного  комітету  профспілки  працівників  охорони  здоров'я  України,
орденом  «За  заслуги  перед  Запорізьким  краєм»  I I I  та  II ступенів
Запорізької  обласної  ради,  орденом  «За  гуманність  та  милосердя»,
медалями  «Честь  і  пошана»,  «Офіцерська  доблесть»  Всеукраїнської
громадської  організації  інвалідів  «Союз  Чорнобиль  Україна»,  ювілейною
медаллю  «За  розвиток  Запорізького  краю»  з  нагоди  65-річчя  Запорізької
області,  нагрудним знаком з нагоди святкування  15-ї річниці Незалежності
України,  Почесною  грамотою  Всеукраїнської  організації  інвалідів  України.
Неодноразово  нагороджувалася  Почесними  грамотами  та  Подяками
виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,
подяками  від  Всеукраїнської  організації  інвалідів,  Товариства  Червоного
Хреста України.


