
ЗДРАВКА СИМИДЧИЙСКА: „НИЕ МЕДИЦИНСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ ТРЯБВА ПОСТОЯННО ДА СЕ УЧИМ“ 

 

Здравка Симидчийска е завършила първия випуск на специалността 

Медицинска козметика през 1980 г. към тогавашния Централен 

полувисш медицински институт „Йорданка Филаретова“ – София (в 

момента Медицински колеж „Й. Филаретова“).  

 

„Имах възможността да се уча от знаещи и можещи специалисти и 

елитни дерматолози и да усвоя в дълбочина проблемите, засягащи 

кожата на човека, а те често призхождат от вътрешното състояние на 

организма, както и от външни фактори. Обучавахме се как да правим 

козметичните продукти, опознавахме утвърдените и нови апарати и 

технологии в медицината и в частност – козметиката, учехме се как да 

полагаме адекватни грижи към болния човек, а също така усвоихме 

познания за колегиалната етика и морал.“, споделя г-жа Симидчийска. 

 

Трудовата й кариера започва в Пазарджик със създаването на „Дом за 

красотата“ – актуално за времето си звено за медицински услуги за 

красота. През 1982 г. е назначена към Президиума на МА в научно-

производствена група по козметология под прякото ръководство на 

проф. Берова и д-р Марковска за изпробване и прилагане на най-новите 

производства на козметични продукти на съществуващите 

фармацевтични фирми в България по това време. След няколко години 

г-жа Симидчийска и д-р Марковска са преназначени към 

Александровска болница - Катедра по дерматология за лечение на 

пациенти с тежко акне, хипертрихоза и други кожни проблеми. Над 20-

годишният й стаж в това академично звено й дава огромни 

възможности, за да усъвършенства знанията си в посока на козметиката 

на медицинска основа. След 1989 г. г-жа Симидчийска има възможност 

да открие заедно със съпруга си едни от първите частни медицински 

кабинети в София и във Варна.  

 

С идването на „новото време“ г-жа Симидчийска и нейният съпруг 

обикалят редица европейски страни, които са с по-развити технологии 

в областта на медицинската козметика в сравнение с България.  

 

„След 1989 г. се наложиха много нови апарати за лечение на кожните 

проблеми, бяха открити и много иновативни формули на медикаменти и 

козметични средства. През това време завърших и специалността 

„Здравен мениджмънт“ в НБУ, което ми даде още по-широки познания 

за организирането и ръководенето на частната ми практика. 

Менажирането и рекламирането на нашата дейност ще е още по-лесно 



обаче, ако имаме добре подготвени кадри и лоялна конкуренция, но в 

този аспект има още доста път да извървим.“, казва Здравка 

Симидчийска. 

 

- Защо станахте член на Комисията за сътрудничество към АМК? 

 

Всяка от другите медицински специалности си има своя организация, 

напр. лекарите членуват в Лекарски съюз, зъболекарите също имат своя 

организация. Медицинските сестри, рехабилитаторите и много от 

другите специалности си имат утвърждаване на професията по дадената 

специалност, било за разрешаване на професионален спор, участие в 

научна дискусия, а дори и за отпразнуване на професионалния 

празник. 

 

Когато започнах работа в Александровска болница бях единствена и ми 

предложиха да се присъединя към групата на рехабилитаторите, но се 

чувствах не на мястото си. При стартирането на частния ми бизнес 

имаше някакви опити за създаване на браншова козметична 

организация, но според мен това беше като че ли създаване на свой 

кръг от клиенти. Голяма радост изпитах, когато отново се разкри моята 

специалност в Медицинския колеж и си помислих: „Ето вече ще имаме 

наша си организация!“. По това време разговарях с много хора, нови 

наши колеги и т.н., но като че ли всеки просто искаше да вземе 

дипломата си, да се дообучава самостоятелно и хич не искаше и да чуе 

за подобна асоциация. 

 

Разбира се, с времето се понатрупа много опит в частния сектор, а и 

има вече доста медицински козметици, които са натрупали и стаж и 

искат да се обединят в асоциация, където да споделят както 

проблемите, така и радостите си. Те са съгласни да участват в 

изграждането на една наша структура и общност, за да решаваме 

успешно нашите проблеми. 

 

Зная, че това е малко неблагодарна работа и искам да благодаря на 

инициаторките Тяна Пресолска и Николета Иванова, а и на другите, 

които не познавам все още, и обещавам, че с каквото мога ще участвам 

и ще помагам, за да положим началото на организация, която ще ни 

обедини и ще ни помага в дейността ни. 

 

- Какви цели и задачи си поставя Комисията? 

 

Първо искам да пожелая да бъдат изпълнени всички цели и задачи на 

Комисията към АМК, в частност на медицинските козметици. 

 



Подкрепям всички досегашни дейности, като създаване на код за 

специалността ни, който досега не съществуваше. Много хубаво е, че 

се прие и моето предложение да се ограмотяват тийнейджърите за 

полагане на правилни грижи за лицето и тялото по време на пубертета. 

Друго важно нещо е да се разшири обучението в колежите. Нашата 

професия се развива с много бързи темпове и ако не са в час с 

новостите, студентите нямат нужните знания, за да влязат направо в 

кабинетите за работа. Следващата важна точка е професионалната 

доквалификация с допълнителни курсове, за да се усвои по-тясна 

специалност като Медицински козметик. И не на последно място е 

изготвянето на законова разпоредба в какви граници може и трябва да 

се простира медицинският козметик. С нашата професия ние не само 

създаваме самочувствие на клиентите ни, но по-важното е да 

провеждаме правилно лечение на кожните проблеми и да помогнем, а 

не да навредим.                                     

 

Трябва да бъдем съветници и будители за насочване в правилната 

посока за поддържане здравето на нашата кожа, за да бъдем красиви и 

да сме със самочувствие, защото аз лично не искам да гледам 

унифицирани по един модел лица. Ние българите сме красиви, защото 

сме разнообразни. В живота не е важно само да се печелят пари, а и с 

какво ще те запомнят хората! 

 

- Предвиждат ли се специализирани обучения и с каква 

насоченост? 

 

Новости в медицината има непрекъснато и ние медицинските 

специалисти трябва постоянно да се учим. Моето мнение е, че трябва 

да отстояваме нашите позиции и да си знаем мястото. Медицинският 

козметик не е лекар и като такъв няма право да изпълнява лекарски 

манипулации, но и не бива да извършва процедури, които са за 

момичетата, завършили курсове по козметика. 

 

С навлизането на много нови техники в нашата професия се изисква да 

имаме сериозни технически познания, за да разграничаваме 

качествената техника от тази, която не върши никаква работа. Повечето 

от колегите медицински козметици са със собствен бизнес и поради тази 

причина се нуждаят от умения в мениджмънта и маркетинга, касаещи 

нашата професия. 

 

Много въпроси ще се породят в правен аспект и респективно ще трябва 

да се променят и някои законови разпоредби. 
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