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Световноизвестна българска лекарка получи 
„Мадарски конник” 
 
Прочути хирурзи-пластици се събраха за първи път на симпозиум в България 
 
В зората на третото хилядолетие все по-силен става стремежът на човечеството към естетическо 
съвършенство, красота и хармония. Основание за това дава развитието на медицинската наука и 
практика, особено на пластичната, реконструктивната и лицево-челюстната хирургия.” С тази идея на 
21 юни т.г. в зала номер 8 на НДК се събраха на международен симпозиумза първи път у нас 
светилата на пластичната и реконструктивната хирургия. Сред тях бяха проф. Сам Амра – САЩ, 
проф. Фредерик Шабол – Франция, проф. Нормън Уотърхауз – Великобритания, проф. Мазолини – 
Италия. Научната среща бе посветена на юбилея на българката д-р Дарина Кръстинова, която от 30 
години живее във Франция и работи в известния институт Фош. Организатори на форума бяха СХБАЛ 
„Красимира” ООД, българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия и 
Българското научно дружество по изгаряния и пластична хирургия. 
 
В програмата с имената на прочути майстори фигурираха два доклада на български хирурзи – 
„Хирургия на лицето – La belle histoire” – на д-р Дарина Кръстинова и „Принос на естетичната 
хирургия за окулопластиката” – на д-р Мария Михайлова. Присъстваха известни наши специалисти по 
пластична хирургия, изгаряния и образна диагностика, лицево-челюстни и неврохирурзи, 
офталмолози, стоматолози, дерматолози. 
 
Ректорът на Медицинска академия – София, проф. Владимир Овчаров изрази уважение към високото 
равнище на интелект и компетентност на специалистите по пластична, лицево-челюстна и 
реконструктивна хирургия, чията специална значимост е свързана не само с естетиката, но и с 
качеството на живот. „Интересувам се най вече от уникалната операция за фейл лифтинг на проф. 
Сам Амра, костната дистракция, окулопластиката и други нови за България пластични и 
реконструктивни методи”, заяви проф. Евстатиев от клиниката по пластично-възстановителни и 
естетична хирургия в Александровска болница. 
 
Д-р Дарина Кръстинова завършва медицина в МУ – София. За да постигне мечтите си, специализира 
във Франция стоматология, обща, лицево-челюстна, реконструктивна и пластична хирургия. Поема 
щафетата от д-р Пол Тесие – родоначалник на пластичната хирургия в света. Най-вече я интересува 
лицето и областта на очите. Поправя самата кост, която също старее с годините. След това повдига и 
поставя на мястото й цялата лицева маска така, както е била, когато сме се родили. Ако е 
необходимо прибавя и по-класически кожен лифтинг с работа върху мускулите. Твърди, че техниката 
й е достояние единствено на нейните ученици, сред които са д-р Мария Михайлова и д-р Красимира 
вачкова. „За да правиш масклифтинг, трябва да разбираш от лицево-челюстна хирургия”, казва д-р 
Кръстинова. Освен това трябва да имаш усещане за лицето в трипланово пространство. Затова водя 
учениците си по музеи и изложби да се учат от най-добрите художници и скулптори.” Колеги и 
приятели на д-р Кръстинова бяха приветствани от председателя на Народното събрание проф. Огнян 
Герджиков. „Обстоятелството, че на този симпозиум присъстват десетки  световноизвестни хирурзи и 
специалисти, е признание за българската медицина, от една страна, и от друга – признание за 
постиженията на български пластичен хирург – д-р Кръстинова. Като български държавник това ме 
изпълва с гордост”, каза поф Герджиков. Той пожела на юбиляря дълга професионална кариера, за 
да дарява с вълшебните си ръце красота на хората. Проф. Овчаров поздрави специално д- 
Кръстинова като „блестящ хирург, доказал безспорните качества на оператор сред големите имена 
на френската школа по пластична и черепно-лицева ирургия”. Бяха поднесени приветствия от името 
на министъра на здравеопазването доц. Божидар Финков, Българската национална академия по 
медицина, директора на дома за деца без родители „Гаврош” – гр. Варна, чийто попечител е д-р 
Кръстинова.  
 
Поздравления отправи и д-р Стайко Спиридонов, член на УС на БЛС. Общинският съвет – Стара 
Загора, удостои известната си съгражданка със званието „Почетен гражданин”. С указ на президента 
Георги първанов на д-р Дарина Кръстинова бе присъден „Мадарски конник” – I степен. 
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