
Комісаренко Катерина 
 
 

Освіта 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БОГОМОЛЕЦІВ Київ, Україна Медичний факультет, 
закінчений з відзнакою  
09/2010 - 06/2016      
Нагороди: кращий студент університету імені Богомольця, стипендіат Києва 
 
Університет «КРОК» (Управління закладом охорони здоров’я) м. Київ, Україна 
09/2010 - 06/2016 
 

               Післядипломна освіта  
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПЛ.ШУПИКА Київ, Україна 
Стажування у відділенні внутрішньої медицини, доктор медичних наук 08/2016 - 06/2018 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БОГОМОЛЕТІВ Київ, Україна 
Курс докторантури, стипендія у відділенні внутрішньої медицини 09/2018 - по теперішній час 
 

Досвід 
07/2011-06/2016 
Медичний центр MEDIAN Київ, Україна 
медичний координатор 

 
Основні професійні компетенції та відповідальність: 
● Консультовані та скоординовані пацієнти 
● Запыс на прийом до лікарів 
 
                                                                                                                      
03/2016-по теперішній час  
BOOKIMED.COM 
 
Приєднався до команди в березні 2016 року як координатор лікарів у контакт -центрі. На період з 2016 по 
2018 рік як медичний координатор 
 
Основні професійні компетенції та відповідальність: 

● в команді з керівником відділу продажів оптимізували продажі у воронці онкогематології 
● створив методичні вказівки щодо обробки онкологічних запитів та зайнявся розробкою нової 
CRM для відділу продажів. 
● Консультували та координували понад 1500 пацієнтів на рік 
● Перекладено медичні висновки з російської/української мови на англійську 
● Відвідування лікарень за кордоном, робота з лікарями з різних країн 
● Керування 2 проектами охорони здоров’я 

 
Займає посаду керівника відділу успіху клієнтів з 2018 року, у квітні 2019 року розпочав роботу також як 
начальник відділу відносин з партнерами. 
 
Як керівник відділу успіху клієнтів 

 
Основні професійні компетенції та відповідальність: 

● Навчальна та навчена команда з 7 осіб 
● Набір персоналу та навчання персоналу для забезпечення високого рівня обслуговування 
клієнтів, створення цілей, стандартів та показників підзвітності. 
● Керуйте командою обслуговуючого персоналу та контролюйте її 



● Аналіз статистики для визначення рівня обслуговування клієнтів у Bookimed (NPS, % відгуків 
пацієнтів) 
● Вимагати відгуків клієнтів для покращення обслуговування 
● Мінімізація відтоку клієнтів 
● Розробка процедур зворотного зв'язку або скарг для використання клієнтами 
● Покращення процедур, політики та стандартів обслуговування клієнтів 
● Аналіз даних пацієнта для покращення досвіду роботи з клієнтами. 
● Зі своєю командою: 
● Дослідження та вирішення проблем замовника, які можуть бути складними або тривалими, і 
передані асистентами лікаря 
● Розгляд скарг клієнтів або будь -яких серйозних інцидентів 
● Видача відшкодування або компенсації клієнтам 
 

Як начальник відділу відносин з партнерами 
 

Основні професійні компетенції та відповідальність: 
● Встановлення та підтримка відносин зі стратегічними партнерами 
● Переговори про договір нагляду та затвердження 
● Визначення пропозицій та внесок у розробку нових програм та продуктів для партнерів 
Bookimed 
● Аналіз ринку та конкуренції; 
● Виявлення зовнішніх загроз та можливостей; 
● Менеджери з підбору персоналу та управлінських рахунків, створення цілей, стандартів та 
оцінки підзвітності. 
● Співпраця з партнерами у сфері маркетингу для побудови спільних маркетингових та збутових 
кампаній 
● Визначення бізнес -вимог до ІТ -відділу для розвитку функціональних можливостей партнера 
Bookimed. 
● Співпраця з фінансами та рахунками щодо комерційних угод та контрактів. 

 
 
08/2016 - 06/2018 
КИЇВСЬКА КЛІНІЧНА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ Київ, Україна 
Інтерн, відділення внутрішніх хвороб  
Допомога лікарям у роботі з пацієнтом, дослідження пацієнтів, заповнення медичної документації 
 
                                                                            
06/2018 -09/2019 
ІРПІНЬ КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ Ірпінь, Україна 
Терапевт, доктор медичних наук  
● Прийом пацієнтів у відділення невідкладної допомоги, екстрену допомогу 
● Діагностика та лікування пацієнтів із внутрішніми захворюваннями 
● Використання європейських та американських рекомендацій 
 
 
02/2019 -теперішній час 
ADONIS Київ, Україна Терапевт, доктор медичних наук.                                                                                                                                                       
Київ, Україна 
● Прийом пацієнтів у відділення невідкладної допомоги, екстрену допомогу 
● Діагностика та лікування пацієнтів із внутрішніми захворюваннями 
● Використання європейських та американських рекомендацій 
Медичний та дослідницький центр Vitality 
Терапевт, лікар та медичний директор 



02/2020-по теперішній час 
Медичний та дослідницький центр Vitality,                                                                                                                                                        
Київ, Україна 
Терапевт, лікар та медичний директор 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                


