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Д-р Хитова, в ЕвроДерма съчетавате 
клинична дерматология, венерология 
и естетична медицина. Какви прак-
тики следвате в специализираната 
дейност?
Винаги се водим от правилата на до-
брата клинична практика - те са ед-
накви по целия свят. Има ли работа 
с хора, още повече със здравен про-
блем, то непременно трябва всичко да 
е обяснено добре и задълбочено, да е 
снета подробна анамнеза, да е сигурна 
дискретността, да е адекватно лече-
нието, да е подписано информирано 
съгласие за процедурите, да е залепен 
стикер на продукта в паспорта на па-
циента. Независимо в коя от области-
те е консултацията,то тези правила 
важат.

Какви решения имате за пациентите?
Клиника ЕвроДерма вече пет години е 
на картата на частните лечебни заве-
дения. Мога със сигурност да твърдя, 
че тя е единствената, която предлага 

пълния спектър от медицински реше-
ния в областта на дерматологията. 
Кожата на човека в повечето случаи е 
отражение на вътрешната кондиция 
на тялото и състоянието на ума. Ето 
защо нашата специалност предпола-
га дерматологът  да знае много, да има 
добри познания и в  другите области 

на медицината и да е с широка  култу-
ра , изискват се деликатен подход и 
искрено отношение. Ние всеки ден да-
ваме всичко това безусловно - затова 
пациентите остават с нас , познаваме 
техните семейства, приятели и колеги.  
А дълбокото удовлетворение в края на 
деня ни дава силата да започнем  и след-
ващия с желание .

С каква апаратура работите?
Апаратурата е съобразена с потребно-
стите на клиниката  и е прецизно проу-
чена .Ние предлагаме най-съвременните 
възможности за терапия и поддръжка. 
Всичките ни машини са със сертифи-
кат, а  екипът,който работи с тях, е 
преминал през редица обучения.Това  са 
ALMA лазерна платформа, GUNA форе-
за ,Venus Viva радиочестота, DermaShine 
balance пинова мезотерапия,CO

2
 лазер, 

Narrowband стена за облъчване-избо-
рът е широк и дава възможност за все-
странно обхващане на пациентите.

Кои са специалистите зад вашата 
клиника?
Невероятни хора и абсолютни 
професионалисти:моите съдружници 
са проф.Цанков и доц. Казанджиева - 
признати имена  в Европа и лектори по 
целия свят. Проф. Кадурина разви при 
нас Клиниката за лечение на витилиго, 

другите колеги също са специалисти 
от висока класа, а специализантите и 
доброволците са пълни с любопитство 
и ентусиазъм .Всеки ден се вижда как 
мъдростта и опитът са в невероятна 
симбиоза с устрема и ученолюбието-
така нишката на предаността към дер-
матологията не се къса,а се заздравява.

Какви са тенденциите в естетична-
та дерматология, които налагате в 
клиниката? 

Естетиката , сама по себе си, не 
е само индивидуално усещане -в го-
лямата си част тя е точни пропор-
ции и съответствия. Ние налагаме 
минималната намеса за постигане 
на естествен резултат. Ние смята-
ме, че да изглеждаш добре,означава 
да изглеждаш себе си по възможно 
най-елегантен и стилен начин-свежа 
кожа,стегнати контури,хармонични 
съотношения,сияйно излъчване .

В какво сте новатори?
Да, в някои сектори ние наистина сме 
единствени в страната. Преди чети-
ри години открихме първата Клиника 
за лечение на витилиго  като част от 
съвместен проект с  университета 
Маркони в Рим. Обособихме Център за 
лечение на хемангиоми при деца с парт-
ньори от Франция.  Сега предстои да 
отворим Училище за атопични деца и 
техните родители,като ние сме един 
от двата центъра в страната, избрани 
за част от тази международна ини-
циатива. Успоредно с това работят 
много активно и двата ни други центъ-
ра-за диагностика и лечение на микози 
и на контактни дерматити с предходно 
тестуване. Ние със сигурност можем да 
предложим последните иновации както в 
диагнозата, така и в терапията.

"Ние предлагаме най-съвременните възможности 
за терапия и поддръжка. Всичките ни машини са със 
сертификат, а  екипът,който работи с тях, е преми-
нал през редица обучения."
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