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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

ПОРТРЕТ НА ЗЪБОЛЕКАРЯ
КАТО ХУДОЖНИК
Д-р Нева Читалова, „Дентален център д-р Читалова”,
от РК на БЗС – Варна: „Докосни пациента, създай прекия контакт и му вдъхни доверие”

-р Нева Читалова сигурно няма да се съгласи с определението за себе си като художник.
Нека това не бъде приемано
буквално, а само като определеление за различност, за
търсене на хармония, за изразяване на себе си по друг, различен от професията начин.
Д-р Читалова е зъболекар с
клиника в центъра на Варна,
председател на Контролната

Шиенето е различно, разказва д-р Читалова. „Във всяка
държва, за да се докосна до
културата й, купувам нещо
различно, което е характерно за нея, нещо, което е символ. От Китай имам картина,
която не е направена с бои,
въпреки че така изглежда, а
с пера от птици, което е тяхна стара традиция. От Иран
имам картини с кована мед,
изработени по начин, обра-

сега щафетата е поета от сина
й. Сестрата на д-р Читалова е
колега, а брат й д-р Читалов е
известен уролог.
Пътуването по света продължава с картини от Мексико, водопада Игуасу, Перу,
Великденските
острови,
Лаос, спомени от рафтинг
в Бали, пътуване до Сибир.
Има уникална снимка от
Лаос на жена, която заснема
заради зъбния статус и настроението, което излъчва,
картини, изработени с помощта на лазер и още, и още...
Неусетно картинната галерия в дома на д-р Читалова
преминава в нейни работи.
Първите картини, които тя
много харесва, са изпълнени
с шпатула, работила е и декупажни техники. Има картини и на колеги, като особено място заемат тези на д-р
Димитър Малчев, за когото
казва, че е „най-добрият ху-

Екипът

Д-р Нева Читалова на Великденските острови
комисия на РК на БЗС – Варна, член на Комисията за
професионална етика на БЗС,
пътешественик, кръстосал
света, търсач на мегалити
в България, скоростен шофьор, привърженик на зелената идея, който отглежда
еко продукти в собствената
си градина. Много държи и
на чистите отношения с колегите и с пациентите. Разказва за учителка, с икономическите възможности на
български учител, за която
адаптира лечение, което хем
да й позволява да упражнява
достойно професията си, хем
да й е по джоба. Гордее се с
изработения план на лечение,
който е в полза на пациента,
но без компромис с лечебната
работа.
В свободното си време д-р
Читалова, освен че рисува и
пътува. Домът й е пълен със
снимки и картини от местата,
които е посетила. Световен
атлас, но не с карти, а с картини. Уникални в колекцията и
материални спомени от пътешествията по света са гоблените от Виетнам, изработени
от инвалиди във войните.

тен на изработката, която има
в Европа. Коприната от Китай е различна от коприната в
Персия, с която правят картини. Миниатюри от камилска
кост са характерни също за
Иран”.
Наред с картините от цял

Картини нарисуавни от д-р Читалова
свят има и една мътна снимка
на къшла на границата между Централните и Източните
Родопи, с баба й, от която тя
е наследила любопитството
към нещата от живота. Бащата на д-р Читалова е заслужил учител на България.
Работил е за запазване на сивото късорого родопско говедо по европейски програми, а

дожник между зъболекарите
и най-добрият зъболекар сред
художниците”. Д-р Даниела
Якимова е другото име на
художник сред зъболекарите
във Варна, което д-р Читалова споменава с колегиално
уважение.
За себе си д-р Читалова
казва, че е много, дори прекалено организирана и това

вече й пречи. Променила е
много неща в себе си. В клиниката помни всичко, всички
етапи от лечението. Младите
колеги често я питат „Докъде
стигнахме?”, а би трябвало
да е обратното. Опитва са да
контролира всичко в клиниката си, но това вече й тежи.
Коя би била идеалната
практика? „Тази, в която

има хармония между всички
участници. Това е, което продължавам да търся. Членовете на моя екип първо трябва
да имат допирни точки с мен,
да бъдат бързи в мисленето
си. Аз наблюдавам работата
в трите кабинета в денталния
център. Работя спешна хирургия. Не работя на парче.
Успявам да мотивирам пациента, че трябва да се гледа
цялостно на лечението, а не
само „боли ме един зъб”, подчертава д-р Читалова.
Картините на д-р Читалова
покриват и стените на денталния център, разположен
в ценъра на гр. Варна. Д-р
Мария Стефанова, д-р Никола Оносимовски, д-р Гюляй
Кемалова, сестра Георгиева
и сестра Борисова са част
от екипа на д-р Читалова.
„Никога човек без чувство
за хумор не би могъл да работи при мен, от санитаря
до зъболекаря. Рецепцията е
малка, но върши работа. Трима лекари по дентална медицина, двама специалисти и
консултант в лицето на доц.
Абаджиев и д-р А. Славкова
са екипа на денталния център. Хирургията се работи и
с диоден лазер. Имам специалност по орална хирургия.
Гордея се с колажа, който
ми подариха за Нова година

моите колеги. Те са усетили моята същност. Това съм
аз. Тази година ми подариха
люлка с покрив, може би е
време за повече почивка”.
„Основното в нашата работа е любов към пациента.
Това трябва да се прави както трябва и с много любов.
Пациентът веднага разбира
дали е желан, или е нежелан.
Това е една от формулите ми
на успеха.
Докосни пациента, създай
прекия контакт и му вдъхни
доверие. До ден-днешен уча
младите колеги на това, как
да докоснат, да пипнат пациента, за да създадат доверие”.
С д-р Читалова разговаря Е. Караянева

www.usmivki.com- раздел Курсове
0889 41 04 42
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Заповядайте в новия офис на фирма Карис М! Намираме се на ул. Феликс Каниц 20 (зад 19-то училище). Телефоните остават същите – 02/952-32-01, 02/953-15-80,
02/443-55-31, 0884152179, 0886229762
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