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Д-р Петрана
Каляшева

Интервю Магдалена Георгиева

Вероятно няма човек, който да не е 
чувал известната фраза на Фьодор 

Достоевски „Красотата ще 
спаси света”! Заради това в името 

на естествената красота 
разговаряме с опитния дерматолог 
и венеролог д-р Петрана Каляшева, 

която ще ни помогне да внесем 
дълбочина в твърдението и 
същевременно да повишим 

осведомеността по теми, които 
вълнуват всеки…
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- Д-р Каляшева, как в работата Ви като 
естетичен дерматолог успявате да 
спечелите доверието на пациентите, за да 
постигате впечатляващи резултати?

- Да спечелиш доверието на пациента, 
безспорно е най-трудната част от 
професията ми като лекар. От мен се 
изисква да предразположа пациента да се 
чувства комфортно и да е спокоен, че е в 
сигурни ръце. Според мен постоянството, 
отдадеността на работата, личното 
отношение и усетът за естетика са сред 
основните качества, с които печеля 
доверието на пациентите ми. Никога не 
правя компромис с качеството на услугите 
и материалите. Приемам всеки пациент 
присърце и това, че е избрал мен за свой 
лекар, е проява на признание и уважение 
към работата ми, а не е даденост.  

- Практиката Ви е сблъскала с най-
различни ситуации и случаи. С какво се 
отличава работата Ви от тази на други 
специалисти във Вашата сфера?

- При мен няма претупване и 
неглижиране на пациентите, дори 
напротив, аз съм им изцяло отдадена. Както 
казвам на пациентите си – винаги съм на 
разположение за въпроси и могат да ме 
намерят дори на личния ми номер. Който ме 
познава, знае, че държа на доброто си име и 
винаги съм честна с пациентите си. Често 
ми се случва да отказвам да направя 
процедура, която според мен не е 
подходяща. Границата между красивото и 
неестественото е тънка, а моята работа е да 
следя тази граница да не се прескача. Това е 
въпрос на принципи.

- Как да разберем, че сме попаднали на 
подходящия специалист?

- Това чувство се усеща веднага – химията 
между лекар и пациент е много силна. 

Естетичните процедури крият рискове и 
трябва да се подхожда сериозно към избора 
на лекар. За да изберете правилния 
специалист, направете проучване на 
квалификацията на лекаря, опита му и 
постигнатите резултати. Ако не сте сигурни 
в избора, направете консултация, без да 
извършвате процедура. Добрият лекар ще 
ви отдели необходимото време, за да 
разбере притесненията ви и да отговори на 
въпросите ви. Попитайте го каква преценка 
има за лицето ви и вижте дали съответства 
на вашата – имайте предвид, че невинаги 
лекарят ще мисли като вас. Важното в тези 
случаи е дали ще се съгласите с доводите му, 
или не.

- Коя според Вас е най-голямата заблуда 
в естетичната медицина?

- Това, че направените устни са 
задължително големи и неестествени. 
Най-честото притеснение на пациентите е 
да не им личи, че са си правили нещо на 
устните. С умерена и прецизна намеса се 
подчертава и поддържа естествената 
красота на лицето, а не се променя. Това 
зависи единствено от уменията и подхода 
на лекаря, който извършва процедурата. 
Поради тази причина винаги отбелязвам, че 
изборът на лекар е от основно значение и 
процедури трябва да се извършват само от 
специалисти.

- От какво сте най-удовлетворена в 
кариерен план? 

- Това, че през всичките над 25 години 
практика останах вярна на себе си, на 
преценката си и на високото качество на 
работа. Аз съм преди всичко лекар и 
здравето на пациентите ми е на първо 
място. Не правя компромис с това. Аз съм 
принципен човек и смятам, че именно това 
качество ми помага в работата ми като 
лекар. Ежедневно през кабинета ми минават 
много хора с различни професии, истории, 

„Денят ми не минава 
без ароматно кафе рано

сутрин и тренировка  
в залата.“

„Обръщам особено внимание 
на аксесоарите и

бижутата, защото  
те могат коренно да 

променят една визия.“
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проблеми. Горда съм, че успявам да 
оправдая очакванията им, независимо 
колко различни са те.

- Какво е чувството да трябва постоянно 
да оправдавате очаквания?

- Спокойна съм, защото съм сигурна в 
знанията, уменията и преценката си. Няма 
как да си успешен и да не поемаш 
отговорности, а в моя случай отговарям не 
само за външния вид, но и за здравето на 
пациентите ми. От мен се изисква да 
отстоявам лекарските принципи, затова се 
случва да отказвам процедури. Такива са 
случаите с непълнолетни, на които не правя 
естетични процедури. Ежедневно връщам и 
пациенти, които нямат нужда от 
процедурата, за която са дошли. 
Очакванията не се оправдават само с добри 
резултати, а с правилни решения, затова 
винаги се доверявам на преценката си и 
чувството за отговорност не ме притеснява.

- Работата Ви е свързана с контакт с 
пациентите. Успявате ли да се откъснете 
от работата в свободното Ви време?

- Понякога е доста трудно. Никога не 
знаеш следващият пациент с какъв проблем 
ще дойде при теб, каква ще е неговата лична 
история. За мен е от изключително значение 
да усетя пациента, да го опозная и да бъда 
съпричастна с решаването на проблемите 
му. Работата ми е много интересна. Има 
случаи, в които пациентите имат 
дерматологични и венерологични 
проблеми, които влияят на качеството им 
на живот, и търсят при мен решение на тези 
проблеми. При други случаи проблемът е в 
самохаресването на пациента и 
непримиримостта към физическите белези 
на остаряването. Тогава спасението е в 
естетичните процедури, тоест в 
повишаването на самочувствието чрез 
подобряването на външния вид и 
заличаването белезите на остаряването. 
Независимо какъв ще бъде проблемът, аз 
като лекар не просто съм длъжна, но и 
изпитвам човешката нужда да бъда 
съпричастна с проблемите на пациентите. 
Преди всичко аз съм човек, затова се е 
случвало да има истории, от които по-
трудно мога да се откъсна.

- Каква е д-р Каляшева в свободното си 
време?

- Също толкова организирана, колкото и в 
работно време. Никога не закъснявам. 
Винаги правя план как ще премине денят 
ми и така си осигурявам спокойствието да 
не бързам през почивните дни. Това са 
моментите, в които се отдавам на синовете 
си и мен самата, затова много ценя 
свободното си време. И аз, като всички 
хора, имам нужда от почивка от 
ежедневието. Според мен така човек се 
самосъхранява. Не трябва да следваме 
насоки как да го постигнем, а да открием 
нещата, които ни карат да се чувстваме 
най-добре. Например това, без което денят 
ми не минава, са ароматно кафе рано 
сутрин и тренировка в залата. Обичам да 
чета, да гледам филми, да говоря с децата си.

- Какво е нещото, с което не бихте 
направили компромис в личен план?

- За мен най-важното е семейството ми да 
е добре. С това не бих направила 
компромис. Аз съм обгрижваща в работата 
си, а също толкова и към синовете си. Друго 
нещо, на което държа, е спокойствието. С 
годините се научих, че най-добрата 
комбинация за мен е динамиката на 
работното място и спокойствието извън 
него. Както в работата си, така и в личния 
си живот се водя от симетрията, от 
правилната пропорционалност. Не правя 
компромис с моралните ценности и 
човешките качества.

- Кои според Вас са качествата, които 
всяка жена трябва да притежава?

- Жената трябва да бъде самоуверена и 
специална по свой собствен начин, без да 

„Аз съм преди всичко  
лекар и здравето на

пациентите ми е на  
първо място. Не правя 

компромис.“
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робува на клишета и стереотипи. 
Индивидуалността е онова, което ни 
разграничава, онова, което и аз в 
практиката си се опитвам да подчертая при 
пациентите. Самоувереността ни идва 
тогава, когато започнем да се чувстваме 
добре в кожата си. Вътрешното усещане е 
водещата сила при жената – зарядът е 
нещото, което я кара да бъде впечатляваща 
и вдъхновяваща.

- Освен вътрешния заряд какво според 
Вас може да отличи една жена сред 
останалите?

- Нейната осанка, самочувствие и 
самоувереност. Колкото красива и 
поддържана да е една жена, това не е 
достатъчно, за да впечатлява. Тя трябва да 
знае кога и как да се държи, да бъде обиграна 
в действията си и да притежава доза 
грациозност, разграничаваща ни от мъжете. 
Това не означава, че има конкретни правила, 
които трябва да се следват, нито че има 
определен тип поведение, който се отличава. 
Моника Белучи и Анджелина Джоли са 
примери за жени с приковаващи погледа 
осанки, които обаче нямат общо в 
излъчването им. Важното е да не забравяме, 
че все пак сме представители на нежния пол 
и това няма общо със силата на характера ни.

- Като заговорихте за сила на характер, 
освен че сте признат лекар, Вие развивате 
и успешна клиника. Как успявате да го 
постигнете?

- За мен амбицията винаги е била водеща 
сила. Тайната е в това как приемаш 

резултатите – дали ще са крайната цел, или 
стимулът да продължиш напред. Човек 
трябва да прави това, което обича и което го 
прави щастлив, а аз съм точно така. 
Независимо от дългогодишния ми стаж аз 
не спирам да се информирам за иновациите 
в сферата. Не минава и ден, в който да не 
съм прочела нещо ново, свързано с работата 
ми. Само по този начин мога да бъда 
сигурна в себе си. Аз съм перфекционист и 
при мен посредствените неща не 
съществуват. Познавам себе си много добре 
и винаги се доверявам на шестото ми 
чувство, то никога не ме подвежда. Не на 
последно място – при мен всичко се 
ръководи от принципи. Както се отнасям 
към себе си, така се отнасям и към бизнеса.

- В работа като естетичен дерматолог 
външният вид на лекаря е като негова 
визитна картичка, а Вашите 
последователи в социалните мрежи не 
спират да се възхищават на Вас и на стила 
Ви. Коя е Вашата запазена марка, д-р 
Каляшева?

- Всеки детайл е от значение и никога не 
изневерявам на стила ми да бъда себе си. 
Обръщам особено внимание на аксесоарите 
и бижутата, защото те могат коренно да 
променят една визия. Обичам красивите 
дребни детайли. Не обичам да се снимам, не 
харесвам личният живот на хората да е на 
показ, не обичам социалните мрежи, но 
работата ми го налага.  

- Какво бихте сметнали за Ваш 
недостатък?

- Никога не съм била домакиня и не мога 
да бъда. Пробвала съм, но това просто не ми 
се удава. Готвенето със сигурност не е моята 
сила, а и нямам необходимото търпение за 
това. Смятам, че по-важното е да 
обгрижвам близките си с любов и 
внимание. Трудно намирам време да изляза 
с приятели, но в повечето случаи 
професионалното ми ежедневие е 
погълнало голяма част от силите ми за 
разговори.

„Границата между 
красивото и

неестественото е 
тънка, а моята работа е  

да следя тази граница  
да не се прескача.“
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