
предимно социални функции. 

Освен лазерната корекция, 
има ли други начини за пре-
махване на диоптрите?
Да, има. Това е хирургия на ле-
щата. Това се преценя според 
всеки конкретен пациент. 
Най-често го правим заедно 
с операцията за катаракта 
(старческо перде) – при нея 
има възможност да се кори-
гира астигматизмът, късо-
гледството, далекогледство-
то. Може да се направи и в 
по-ранна възраст, още преди 
пердето да се е появило. Бла-
годарение на технологичния 
прогрес в медицинската наука 
сега имаме невероятни въз-
можности във всички области 
на офталмологията. За наше 
щастие и за радост на паци-
ентите.  

Инвестициите в 
здравеопазването 
определят и 
качеството

Проф. Петкова, скоро Очна 
клиника „Зора“ ще се премес-
ти в новия си дом до Цариград-
ско шосе. Кое ще бъде различ-
ното за пациентите?
Факт е, че скоро минахме при-
емателна комисия за акт 16. 
Дълго очаквахме това, защото 
и ние като инвеститори бяхме 
засегнати от процесите в Ра-
йон „Младост“. Сградата е по-
строена по всички съвременни 
изисквания за лечебно заведе-
ние, участваме и в конкурса 
„Сграда на годината“. Това, кое-
то се стремим да дадем на па-
циента, е комплексно усещане 
за сигурност и затворен кръг 
на медицинската услуга – от 
диагностиката, до изписване-
то. За разлика от други кли-
ники, бягаме от супер лукса в 
интериора. Не супер луксът е 
водещ в медицината, понякога 
дори притеснява пациентите. 
При избора на дизайн беше во-
дещо да постигнем уют и удоб-
ство, за пациентите и персо-
нала. Инвестирахме в нова и 
високотехнологична апарату-
ра. Това, което сме уникални и 
с което се гордеем, е сплоте-
ният и многоброен екип, кой-
то работи в „Зора“ през годи-
ните. Ние имаме най-много 
специалисти-офталмолози в 
сравнение с всички останали 
частни клиники в столицата 
и страната. Екипът има се-
риозна научна подготовка, не 
пропускаме форуми в страна-
та и в чужбина, включително 
и с наши доклади. База сме за 
обучение и на лекари-специа-
лизанти. 

Това, с което сте известна са-
мата вие, е „слабостта“ към 

задния очен сегмент. Това ли 
ще бъде водещото направле-
ние в работата на „Зора“?
Заболяванията на задния сег-
мент ще стават все повече 
заради застаряването на на-
селението. Това са заболява-
нията на ретината и стъкло-
видното тяло, отлепвания на 
ретината, пораженията от 
диабетната ретинопатия. Те 
са социално-значими и трудни 
за лечение и контрол. Затова 
са ми „слабост“. В „Зора“ освен 
лечението на задния сегмент, 
се фокусираме върху решава-
нето на всички проблеми със 
зрението. От консерватив-
ното лечение до хирургията 
и различни видове процедури, 
когато консервативното ле-
чение не помага. Разкриваме и 
детски кабинет – нещо, което 
досега го нямаше. Стараем се 
да не губим социалния еле-
мент. Съчетаваме опита и 
рутината, каквито има една 
държавна болница, с отно-
шението и уюта на частна-
та клиника. Това не са наши 
констатации, казват ни го 
пациентите.  Има още как-
во да се желае, но смятам, че 
в новата сграда ще бъде още 
по-удобно за всички. Годишно 
през нас минават над 10 000 
пациенти, а извършените опе-
рации са близо 3000.

Разкажете малко повече за 
новата клиника?
Тя се намира на едно от най-
комуникативните възлови 
места в София – бул. „Цари-
градско шосе“, спирка „Окръж-
на болница“.  На първото ниво 
има аптека, оптика, приемни 
и консултативни кабинети, 

чакалня, регистратура. На 
второто ниво е Медицински 
център „Зора“, на третото – 
болничната част. Тя включ-
ва стационар и операционен 
блок. Операционният блок е 
с четири операционни зали, 
реанимация, помощни поме-
щения, отговарящи на съвре-
менните изисквания за дос-
тъп на операционните екипи 
и пациенти. Осигуряваме и 
стаи за придружители, които 
са обзаведени като хотелски. 
Планираме обучения на незря-
щи, защото за съжаление има 
ситуации в които не можем да 
помогнем и те трябва да бъ-
дат обучавани как да живеят 
пълноценно. От създаването 
на „Зора“ досега винаги съм се 
водила от правилото, че една 
болница не бива да бъде само 
търговско дружество. Тя има 

Проф. д-р Ива Петкова, 
национален консултант по офталмология,  
създател на Очна клиника „Зора“

>ПРОФИЛ

Страстта на проф. Ива Петкова към хирургията се раж-
да в студентските й години в кръжока по очни болести. 
Офталмологията не е изключение от общото правило в 
хирургията – в операционните преобладават мъжете. 
Жената-хирург е рядкост и винаги е атрактивна – и за 
пациентите, и за колегите. Очната хирургия е микрохи-
рургия – прецизните движения наподобяват работата 
на часовникаря и бижутера. Извършва се основно под 
микроскоп, изисква се абсолютно хладнокръвие и точна 
ръка. Проф. Петкова е многократен носител на отличието 
„Лекарите, на които вярваме“. Наградена е с почетната 
значка на София за принос към детската офталмология. 
Член е на множество научни дружества, включително и 
на Американската академия по офталмология, считана за 
най-престижната в света. 


