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водещия специалист на Adella Clinic разговаряме за стан-
дартите и принципите, на които се подчинява лично той в 
практиката си, за да постигне перфектни резултати. 
Д-р Йорданов, различава ли се българският от све-
товния стандарт за красота според вас?
Говорейки за стандарти за красота, в световен мащаб 

нещата доста се промениха през последните 10-15 години. И макар 
въпросът „Кое е красиво?“ винаги да е бил предимно философски и 
културален, в световен мащаб се обръща особено внимание и се държи 
на индивидуалността на всеки пациент. На това да сме по-красиви и 
по-млади, но да запазваме и подсилваме своята индивидуалност. В 
България все още властват и се търсят някои стереотипи и модели за 
„красота“ (условно казано), които се наложиха в обществото през годи-
ните на прехода с промяната в ценностите и възприятието за околния 
свят и нас самите. Аз обаче твърдо вярвам, че скоро и ние ще извървим 
своята еволюция в отношението си към естетичната медицина и поня-
тието за красота.   
Защо в България се прекалява с корекциите?
От една страна са изкривените културални представи и наложени моде-
ли за това кое е красиво, както вече споменах, но от друга страна е отно-
шението към работата на някои колеги. Да работиш естетична медицина 
е далеч по-отговорно, отколкото изглежда. Мисля, че за да променяш 
външния вид на хората, се изисква освен естетически усет, също и 
определено професионално и морално ниво. Немалка част от лекарите, 
практикуващи естетична медицина, често подхождат по-комерсиално, 
като в стремежа си да угодят на пациента и да го задържат, стигат 
дотам, че минават някои граници в корекциите. А ролята на лекаря в 
естетичната медицина е да може да слага граници.
Как реагирате, когато клиентът иска повече корекции?
На първо място гледам на хората, които идват при мен за професионал-
но мнение и евентуално намеса, като на пациенти, не като на клиенти 
– аз съм на първо място лекар. Всеки пациент за мен е индивидуален и 
предизвикателството е да успея да го накарам да пожелае да подобри 
и подсили своята индивидуалност, без да залита към свръхкорекции. 

Ако успея в това, останалото е въпрос на оперативна или неоперативна 
техника. За мое съжаление обаче има пациенти, които упорито държат 
на това да са свръхкоригирани в стремежа си към изява или да приличат 
на някой друг, да бягат от себе си. Когато такъв човек дойде при мен на 
консултация, обяснявам, че не съм в състояние да удовлетворя нейните 
или неговите желания; че не съм лекарят, когото търси.
Кой е последният естетичен тренд във вашата област?
Тендецията е към минимализиране на обема и вида на намесите, към 
това да са възможно най-щадящи тъканите. Това е обща тенденция в 
хирургията и медицината като цяло и пластично-възстановителната и 
естетична хирургия не е изключение. Преди две години бях на специали-
зация в САЩ по линия на Американската асоциация по естетична плас-
тична хирургия (ASAPS), на която вече съм член, и това, което истински 
ме впечатли, е как великите умове в тази специалност еволюират и сами 
преразглеждат и преосмислят техниките си в посока на по-щадящ и 
по-миниинвазивен подход. 
Смятате ли, че неинвазивните корекции ще изместят пластични-
те? Комбинирате ли пластична хирургия с неинвазивни методи?
Значително нараства делът на неинвазивните корекции, но това в 
никакъв случай не означава, че хирургията ще бъде изместена – просто 
подходът към пациента става по-прецизен, по-диференциран, по-изчис-
тен като индикации и етапност. Девалвация и непознаване на отделните 
техники и подходи в естетичната медицина е да се казва на пациента, че 
има панацея, т.е. една техника, било то инвазивна или не, която винаги 
и напълно може да покрие всички негови/нейни нужди. В естетичната 
медицина трябва да знаеш кое, кога и как да приложиш. Да можеш да 
прецениш до каква степен това, което искаш да коригираш, е поправимо 
и с какъв метод е най-добре да се подходи. Оптималните резултати най-
често се постигат с комбинация от няколко метода. Например в едно 
лице с типичните белези на стареене – отпускане на тъканите, загуба на 
обем и фотосъстаряване, е нереалистично да смятаме, че само с хирур-
гия (фейслифтинг), само с филъри (хиалуронова киселина или собствена 
мастна тъкан) или само с лазер ще постигнем отличен резултат. 

Д-Р ЙОРДАН   
     ЙОРДАНОВ
В ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА 
ТРЯБВА ДА МОЖЕШ ДА 
СЛАГАШ ГРАНИЦИ
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Д-Р ЙОРДАН П. ЙОРДАНОВ, ДМ, Е СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ, 
ЗАВЪРШИЛ МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ КАТО 
ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА. ИМА ЗАЩИТЕНА ДОКТОРСКА СТЕПЕН 
ПО СПЕЦИАЛНОСТТА КЪМ МАДРИДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
„КОМПЛУТЀНСЕ“. Д-Р ЙОРДАНОВ СПЕЦИАЛИЗИРА В ИСПАНИЯ, 
БЕЛГИЯ И САЩ. ЧЛЕН Е НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БОРД ПО ПЛАСТИЧНО-
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ (EBOPRAS), 
ИСПАНСКАТА АСОЦИAЦИЯ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И 
ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ (SECPRE) И АМЕРИКАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ 
ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ (ASAPS). ТОВА, КОЕТО ГО 
ПРОВОКИРА В СПЕЦИАЛНОСТТА, Е УНИКАЛНОТО СЪЧЕТАНИЕ 
МЕЖДУ НАУКА, ПРАКТИКА И ИЗКУСТВО 
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