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: Д-р Йорданов, защо избрахте пластично-
възстановителната и естетична хирургия?

д-р йорданов: Това е нещо, което винаги 
съм искал. Когато започнах да уча меди-
цина, бях с идеята, че ще специализирам 
и работя хирургия – според мен това е 
областта, в която ти самият можеш да 
си максимално полезен на хората. Иначе 
предписваш лекарство за кръвно напри-
мер и после се чудиш лекарството ли е по-
могнало, или жена му е спряла да го ядосва 
(смее се). Затова исках да завърша специ-

алност, в която нещата да са максимално 
под мой контрол. Лекарят да е основното 
звено в целия процес и да има най-голям 
контрол върху крайния резултат. След 
като завърших медицина със Златен Хипо-
крат, т.е. с пълно отличие, имах право да 
избирам какво да специализирам от различ-
ните видове хирургии и моят избор беше 
пластичната. В нея има теория, практика, 
елемент на лично творчество, но – честно 
казано – изборът ми беше по сърце, емо-
ционален акт.
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: Можете ли да определите себе си като 
творец?

д-р йорданов: Творец е силно казано. Творец 
е единствено Господ. При нас има твор-
чество, но то е в рамките на това, което 
позволява анатомията и даденостите на 
човешкото тяло и лекарят не бива да се 
увлича, мислейки се за Господ. Мога да се 
опитам да направя нещо ново и много раз-
лично, но резултатите в подобни случаи не 
са много приятни за гледане. 

: На кого е нужна естетичната хирургия?
д-р йорданов: Естетичната хирургия е на-
сочена предимно към хора, които с малко 
помощ от медицината може да подобрят 
самочувствието си и да се чувстват добре 
в кожата си. Във всеки случай е необходи-
ма ясна и осъзната себеоценка и критично 
отношение към външния вид. Подлагане-
то на оперативна интервенция не бива да 
е просто каприз или неосъзнат акт, а до-
бре обмислено решение.

: Защо според вас хората се страхуват да 
остареят?

д-р йорданов: Според мен е въпрос на се-
беусещане. И това по-скоро е философски 
въпрос, отколкото медицински. Моето 
мнение е, че ако човек не е живял пълно-
ценно, той е по-склонен да се страхува да 
остарее. В чисто личен план, ако си про-
пуснал да изживееш някакви неща и усе-
щаш как животът напредва, започваш да 

съжаляваш за пропуснатото. Социалната 
страна е другият момент – особено в на-
шата страна, където възрастните хора 
не живеят добре. Иначе стареенето е 
един естествен биологичен процес - де-
цата от самото си раждане остаряват с 
всеки изминал ден. Но идва един момент 
в живота, когато този естетсвен процес 
– поради една или друга причина – започва 
да ни плаши малко или повече, в един или 
друг аспект. Човек започва да се връща в 
миналото, да премисля пропуснатите ми-
гове, да съжалява за това или онова, в кое-
то всъщност няма особен смисъл, защото 
никой не може да върне времето назад. И 
може би естетичната медицина е един от 
много малкото инструменти, създадени 
от човека за човека, с които ако не може 
да се спре, то поне може леко да се върне 
назад часовникът на времето. 

: Има ли световни тенденции в естетичната 
хирургия и ако да – какви са те в момента?

д-р йорданов: Голямата тенденция е завръ-
щането към естествения вид. Идеята е 
да подобриш нещо, да го направиш по-хар-
монично, по-завършено, но да не бягаш от 
индивидуалността, да не създаваш клонин-
ги с еднакви неестествено твърде големи 
устни и бюстове. Накратко – тенденци-
ята е да не се прекалява с естетичната 
хирургия.

: Как обяснявате световните „феномени“ 
на естетичната хирургия като Жената 
котка, живия Кен (Родриго Алвес), всички 
жени, които се подлагат на процедури, за да 
приличат на куклата Барби, премахването 
на ребра за нереално малка талия и т.н.? 
Компенсира ли нещо естетичната хирур-
гия, като например ниско самочувствие? 
Тези „персонажи“ и похарчените за тях 
стотици хиляди долари не подсказват ли 
наличие на психични проблеми?

д-р йорданов: Пристрастяването към 
пластичната хирургия е психичен про-
блем, официално регистриран, и се нарича 
APS (Addicted to Plastic Surgery). Той се про-
явява при хора с някакъв комплекс или ни-
ско самочувствие. Има и друг, по-сериозен 
проблем – нарича се дисморфофобия. От 
него страдат хора, които живеят с усеща-
нето, че нещо не им е наред, че постоянно 
трябва да подобряват външния си вид и 
в крайна сметка никога не са доволни от 
крайния резултат и се подлагат на още и 
още операции. И тук идва отговорността 
на пластичния хирург. Не трябва да забра-
вяме, че ние сме на първо място лекари, а 
лекарят е длъжен да възприема пациента 
„като цяло“. Например, когато при мен 
дойде дама, която иска по-голям бюст, аз 
не се фиксирам единствено върху гърдите 
й. Защото аз не оперирам гърди, а паци-
ент. И трябва да преценя дали нейното 
желание е осъзнато, а не е плод на психично 
отклонение, да кажем, и дали очакванията 
ù са твърде нереалистични. Това е много 
голяма отговорност на нашата лекарска 
общност – ако видя пациент с психичен 
проблем например, мога да откажа опера-
ция и да препоръчам по много деликатен 
начин консултация с психолог.

: Значи сте отказвали естетична процеду-
ра на пациент?

д-р йорданов: Разбира се. Един от най-цен-
ните уроци, които съм научил по време на 
специализацията си в Испания, беше как 
да отказваш на пациент. Защото при нас 
често идват хора с нереалистични жела-
ния, дори абсурдни от медицинска и хирур-
гическа гледна точка. Пластичният хирург 
трябва да знае къде да сложи границите – 
да е наясно къде свършва реалното и къде 
започва илюзията. Защото аз на първо 
място съм лекар и се грижа за здравето и 
доброто на пациента. 

: Защо жените прибягват по-често до плас-
тичната хирургия в сравнение с мъжете?

д-р йорданов: Причината е много проста – в 
България все още има предразсъдъци, че не 
е „мъжкарско“ да подобриш нещо в себе си, 
което не харесваш, чрез способите на ес-
тетичната медицина. Но все повече мъже 
започват да се обръщат към специалисти 
като нас. Идват основно за корекция на 
лице и липосукция. Гинекомастията е друг 
все по-често срещан проблем, за който 
ме търсят. Към мен се обръщат най-вече 
мъже, които тренират активно и взимат 
анаболи. При тях често като страничен 
ефект се получава това състояние, изра-
зяващо се в неестетично нарастване на 
гърдите.
Но генерално мъжете като пациенти са 
по-умерени в желанията си, по-наясно 
какво искат, не прекаляват. При една не 
малка част от жените всичко е подчинено 
на емоцията, водещо е желанието за още 
и още и понякога е по-трудно да им обяс-
ниш какво е „нормално“ и „приемливо“, ако 
например искат четири пъти по-големи 
гърди. 

: Какви естетични корекции българските 
мъже най-често искат за половинките си?

д-р йорданов: Когато става въпрос напри-
мер за увеличаване на бюста, мъжете са 
винаги по-минималистични от половинки-
те си. Най-често жените са тези, които 
се лакомят и искат по-голям размер. А по-
някога, когато дойдат две приятелки на 
консултация, ситуацията може да стане 
направо „бомбастична“. 

: Защо избрахте да работите в Adella Clinic? 
С какво тя е по-различна от другите?

д-р йорданов: Защото заставам зад неща, 
в които виждам визионерство. Идеята 
на този проект е да се създаде място, 
където да се работи естетична и рекон-
структивна пластична хирургия според 
утвърдените и научно доказани световни 
стандарти. Място, което да има потен-
циала да изгради стандарти и традиции в 
областта. Проблемът на тази хирургия в 
България е, че е твърде млада. Ние няма-
ме школа, нямаме достатъчно натрупан 
опит, който да е доказан, публикуван и 
проверен през годините. Затова аз черпя 
вода винаги от извора. Квалификацията ми 
до момента, както и всички продължаващи 
обучения и специализации, са изцяло навън.


