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Завідувач відділу харчування
Дитячого спеціалізованого клінічного
санаторію «Хаджибей».
Спеціаліст вищої категорії
Заслужений працівник охорони здоров’я України

Н

ародилася 2 травня 1950 р. в м. Одесі. У 1969 р.
закінчила Одеське медичне училище № 3,
отримавши диплом фельдшера. Вищу освіту
здобувала протягом 1978–1983 рр. в Одеському сільськогосподарському інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».
Трудовий шлях розпочала в 1969 р. на досить відповідальній для молодого фахівця посаді — старшої операційної медичної сестри.
З 1970 р. працює в Дитячому спеціалізованому клінічному санаторії «Хаджибей»: спочатку — клінічним
лаборантом, а потім, після закінчення курсів за спеціалізацією з дієтичного харчування в м. Ялті, — головною
медичною сестрою з дієтичного харчування. О. В. Стельмах зазначає, що для ефективної організації збалансованого харчування використовувала ґрунтовні теоретичні
знання, здобуті на економічному факультеті Одеського
сільськогосподарського інституту.
Упродовж 1983–2012 рр. Олександра Василівна була
головою профспілкового комітету Дитячого спеціалізованого санаторію «Хаджибей».
Протягом 1990–2012 рр. — член Президії Федерації професійних спілок медичних працівників Одеської
області.
У 1972 р. стала депутатом Усатівської сільської ради
й упродовж 40 років виконувала обов’язки голови бюджетного комітету.

З 2012 р. — член виконкому Усатівської сільської
ради, очолює житлову комісію. Голова тендерного комітету Усатівської сільської ради.
Сьогодні О. В. Стельмах обіймає посаду завідувача
відділу харчування Дитячого спеціалізованого клінічного
санаторію «Хаджибей». Є спеціалістом вищої категорії.
Згідно з Наказом Президента України № 348 від
25 травня 2009 р., за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики з питань сім’ї, материнства
і дитинства, вирішення питань соціального захисту багатодітних сімей, створення умов для всебічного розвитку кожної дитини, високу професійну майстерність
і з нагоди Дня захисту дітей Олександрі Василівні присвоєно почесне звання «Заслужений працівник охорони
здоров’я України». Крім того, О. В. Стельмах нагороджена почесними грамотами Федерації профспілок
Одеської області (2008, 2010), почесним знаком «Відмінник охорони здоров’я» (1984), почесним званням
«Ветеран праці» (1984), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2000).
Щаслива у шлюбі. Разом із чоловіком, Володимиром
Романовичем (військовий пенсіонер), виховала сина
Романа (директор морської агенції). Він зі своєю дружиною Юлією (юристом за фахом) виховує трьох дітей:
Аліну, Володимира та Софію.
Життєве кредо Олександри Василівни: «Потрібно
допомагати людям — що краще їм, то краще мені».

Святкування дня медичного працівника, 2015 р.

Поздоровлення колективу дитячого спеціалізованого клінічного
санаторію «Хаджибей», 2015 р.
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