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В болницата в момента работят 20
лекари със специалност по очни болес-
ти - доказани професионалисти, специа-
лизирали в България и чужбина, обуче-
ни да използват модерната апаратура.

Болницата е акредитирана с оценка
„отличен” за пет години, включително
има и акредитация за следдипломно
обучение на специализанти по очни
болести и е предпочитана база за обу-
чение от младите лекари. През диагнос-
тично-консултативните кабинети преми-
нават около 10 000 пациенти годишно и
се извършват над 2000 операции. Хирур-
зите са водещи специалисти в областта
на лазер-рефрактивната, катарактална-
та, глаукомната, витреоретиналната и
окулопластичната хирургия.

Политиката на ръководството е
насочена към разработване на инова-
тивни методи на лечение на очните
заболявания и внедряване на най-съв-
ременната апаратура в областта на
офталмологията, осигуряваща високо
качество на лечение.

Реализирането на инвестиционните
проекти и постоянното повишаване на
квалификацията на екипа имат положи-
телен ефект както върху пазарните
позиции и икономическото състояние
на болница „Зора”, така и върху значи-
телен брой пациенти и тяхното качество
на живот и трудоспособност.

Прецизна
диагностика

Отскоро болницата разполага с пър-
вия в България оптичен кохерентен

томограф Heidelberg - Spectralis.
Чрез апарата пациентите получават
достъп до високотехнологична диагнос-

тика на очните заболявания благодаре-
ние на изключително високата раздели-
телна способност, която притежава
апаратът. Това позволява ранна и пре-
цизна диагностика на социалнозначими
очни заболявания. Способността с апа-
рата да се диагностицират в начален
стадий патологичните промени повиша-
ва успеваемостта от ефекта на лечение-
то (лазерно, медикаментозно, хирургич-
но). 

В последните годи-
ни рефрактивната хи-
рургия претърпя съ-
ществено развитие
както по отношение на
п р е д о п е р а т и в н а т а
диагностика, така и по
отношение на техни-
ческото изпълнение на
самата процедура.
Болница „Зора“ разпо-
лага с апаратура за
прецизно изчисление и подготовка на
пациенти за лазерна корекция на късог-
ледство, далекогледство и астигмати-
зъм. Подготовката се извършва пос-
редством роговичен топограф Penta-
cam, аберометър Wavelight Allegro Analy-
zer и оптически биометър Biograph, счи-
тани в цял свят за златен стандарт при
подготовката за рефрактивна корекция
и осигуряващи по-голяма ефективност и
безопасност на процедурата.

Хирургично 
лечение

Болница „Зора“ е оборудвана с
хирургична апаратура на американска-

та фирма Alcon – един
от световните лидери в
офталмологията.

Лазерната корек-
ция на диоптър в кли-
никата се извършва
посредством доказа-
лия своите качест-
ва ексимерен
лазер Allegretto
WaveLight. Негова-
та уникална техно-
логия осигурява
всички условия,

необходими за отличен резултат от
процедурата - скъсено оперативно
време, прецизна центрация на
лазерния лъч и надеждна система
за проследяване на очните движе-
ния.

В клиниката се извършват най-
новите техники на факоемулсифи-
кация, която позволява отстраня-
ване на катаракта през минима-
лен разрез посредством капкова
анестезия и имплантация на най-

новите модели високотехнологични вът-
реочни лещи.

Очна клиника "Зора" вече разполага
и с апарат от най-ново поколение за
хирургия на катаракта – Centurion Vision
System. Апаратът притежава иноватив-
на технология, която осигурява по-
добър баланс на очните флуиди и по-
голяма стабилност на очната камера по
време на операцията. По този начин
хирургичната интервенция протича при
по-физиологични за окото условия,
което я прави по-безопасна и по-успеш-
на за пациента.

В болницата се използва също
така нов диагностичен метод, който
извършва прецизни измервания на
очната повърхност като подготовка на

катарактната хирургия. Изобразител-
ната система Verion позволява уста-
новяване на индивидуалния модел
очна леща за всеки пациент и осигу-
рява най-добрия възможен резултат
от операцията.

Реализирането на инвестиционните

намерения на болницата води до
високо качество на предлагани-
те медицински услуги. 

В условията на финансова
стагнация в сектор „Здравеопаз-
ване“, при добро управление на
паричните потоци успяваме да
предложим на българските паци-
енти най-добрите диагностика и
лечение в областта на офталмо-
логията.

Основният приход, който получава
болница „Зора”, е по договор с НЗОК и
въвеждането на новите методи се
прави за сметка на болницата, които по
никакъв начин не се отразяват на
финансирането. Защото е крайно време
качеството да бъде водещо в реализи-
рането на предлаганите медицински
услуги.

Формулата на качеството

Модерна апаратура + професионализъм

Медицински център „Зора” е създаден през 2001 г. от проф. д-р Ива Петкова.
Оттогава екипът осигурява висококвалифицирана грижа на пациенти с широк
спектър от очни проблеми: от чести оплаквания до редки заболявания на окото,
които изискват сложен и комплексен подход при поставяне на диагнозата и
последващото успешно лечение. През 2007 г. е създадена и Специализираната
болница за активно лечение по очни болести „Зора”, която през годините се
утвърди като една от водещите болници в България в тази специалност.

Медицинският център „Зора” и СБАЛОБ „Зора” приемат пациенти и лекуват
по договор с НЗОК.

За допълнителна информация:
http://www.bolnica-zora.com/
e-mail: svetlina_zora@abv.bg

Телефон за контакт:
02/931 22 81; 

GSM: 0879 99 84 14; 0899 65 65 00
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