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Nina Suvorov Gregorič, nam lahko zaupate, kako pristopate k pacientom, ki imajo 
najrazličnejše želje in pričakovanja? 
Da pacienti pridejo k meni, je neprecenljivo zaupanje. Obraz je najbolj izpostavljen, 
ni ga moč skriti, zato je cilj moje obravnave pacienta osvežen videz, ki pa mora 
ostati naraven. Pri botoksu in polnilih je vsega lahko hitro preveč, rezultat pa so 
popačeni, morda celo groteskni obrazi. Moje poslanstvo je s svojim znanjem in čutom 
za zmernost ljudi zaščititi pred grotesknostjo tega področja, ki neustavljivo raste, v 
napačnih rokah pa lahko privede do slabih in neestetskih rezultatov.

Pri lepotnih posegih je poleg veliko medicinskega znanja potreben tudi čut za 
estetiko … 
Prirojen čut za estetiko je izredno pomemben in ta izkušene injektorje deli v odlične 
in dobre. To je tista pika na i, ki jo ljudje sami dobro prepoznajo. Je pa to le eden od 
pomembnih dejavnikov. Ogromno naredijo izkušnje. V več kot 12 letih dela sem se 
naučila, da je vsak človek svoj in je treba vedeti, da se različni materiali obnašajo 
pri ljudeh različno. Nekaj, kar je za nekoga dobro, se pri drugem lahko izkaže kot 
slabo. Izkušnje so tiste, ki te naučijo predvidevanja rezultatov in s tem povezanih 
strokovnih odločitev ter tudi reševanja neidealnih rezultatov ali komplikacij. Obenem 
ti dajo samozavest in pamet, da pacientu rečeš ne, če vztraja pri nečem, kar veš, da 
zanj ni dobro, četudi ga zato izgubiš.

Sodelovali ste na več svetovno priznanih klinikah v ZDA, pa tudi drugod po svetu. 
Se je na hitro spreminjajočem se lepotnem področju nujno ozirati v tujino?  
Vsak, ki v Sloveniji izvaja neko storitev, se najbrž zaveda njene majhnosti, zato sta 
nujna pogled čez meje in primerjava s tujino. Če ne drugega, že zato, da spoznaš, ali 
se lahko s tujino primerjaš, kar je pomembno za lastno suverenost. Sicer pa menim, 
da se vedno in od vsakogar lahko naučiš nekaj koristnega, kar izboljša tvojo prakso, 
saj lahko tako svojim pacientom ponudiš nekaj novega in morda drugega, kot jim 
nudijo ostali.

Kateri tabuji in zmote pri nas še vedno pogosto vladajo glede lepotnih posegov 
in kako jih preseči?  
Na podlagi nekaterih lepotno »ponesrečenih« izpostavljenih oseb se je ustvarila prava 
gonja s strani določene skupine ljudi glede estetskih tretmajev pomlajevanja. Včasih 
se zgrozim, ko berem komentarje ljudi na objavljene primere lepotnih postopkov 
na socialnih omrežjih, prav nizkotni so. Če se z nečem ne strinjaš, če te nekaj ne 

zanima, potem tega tudi ne spremljaš. Odločanje o teh postopkih bi 
morala biti intimna pravica posameznika, dandanes pa si marsikdo 
prav zaradi strahu obsojanja okolice teh postopkov ne upa privoščiti. 
Ne vem, zakaj nihče ne obsoja estetskega zobozdravstva, saj gre 
za podoben princip. Tudi brez zoba se da normalno funkcionirati, 
pa si večina na tak ali drugačen način stanje popravi, ker je sicer 
grdo videti. Pomlajevanje kljub zadržkom svetujem tistim, ki jih 
resnično moti in jim povzroča odpor pogled nase v ogledalu. Gre za 
zelo učinkovite in varne postopke, s katerimi lahko na zmeren način 
dosežemo le osvežitev in s tem izboljšamo počutje posameznika, ne 
pa velike spremembe. 

Kakšno je vaše pojmovanje lepote?  
Lepota je relativna. Nekdo, ki te pritegne le s svojim videzom, ti je 
lahko zaradi pomanjkanja vsebine zelo hitro nezanimiv. Zame je lepo 
vse, kar me fascinira, pa naj si bo to lepa duša, sol v glavi ali privlačen 
videz, seveda pa je najefektivnejša kombinacija vsega. 

Daša Kovačič Beković, katerim vodilom sledite pri opravljanju 
lepotnih posegov?  
Zagotovo v prvi vrsti stremim k naravnemu videzu. Dandanes veliko 
žensk posega po lepotnih posegih, pa tega nihče ne ve, ker so 
videti le bolj sveže in spočite, nikakor pa pretirano spremenjene in 
s tem umetne. Ustnice, recimo, samo malo navlažimo, jih minimalno 
povečamo, da morda še mož in prijateljice ne opazijo. Nekatere 
stranke so nagnjene k pretiravanju, zato hočejo še in še, a si potem 
morda sploh ne bodo več všeč. Tu nam zdravniška etika narekuje, da 
znamo pacientom povedati, kdaj je dovolj. Pri našem delu ne sme biti 
glavno vodilo zaslužek, ampak estetika. Zelo pomembni pa so tudi 
kakovostni preparati, ki morajo biti preverjeni, licencirani, saj je na 
trgu velika poplava vseh mogočih pripomočkov, ki lahko zavedejo z 
nizkimi cenami. Tako v vsakdanji praksi uporabljamo samo najboljše 
preparate, kar meni kot zdravnici daje mirnost in varnost. 

Je videz v današnji družbi vse pomembnejši?  
Zagotovo. Leta nazaj je vladalo mnenje, da so lepotni posegi 
rezervirani samo za manekenke, estradnice, torej javne osebe, sedaj 

V medicinskem centru Medartis že od 
samega začetka, torej od leta 2010, deluje 
lepotna ambulanta. Sprva so bili v ponudbi 
polnila in botoks, kar sta še vedno najbolj 
iskana estetska postopka, s časom pa se je 
obseg lepotnih storitev vse bolj večal. Danes 
tako poleg estetskih operativnih postopkov 
nudijo neinvazivno celostno obravnavo 
obraza, od glajenja gub, nadomeščanja 
volumenskega upada in dvigovanja 
upadlih tkiv do izboljšanja kakovosti 
kože. Lifting z nitkami, pomlajevanje z 
lastno trombocitno plazmo, razni laserski 
posegi in kemični pilingi so le nekateri 
od postopkov, ki zagotavljajo privlačnejši 
videz. Nad zunanjo podobo pacientov 
v tukajšnji lepotni ambulanti vseskozi 
bdi ena najbolj priznanih specialistk 
s področja plastične, rekonstruktivne 
in estetske kirurgije pri nas, Nina  
Suvorov Gregorič, nedavno pa se je  
ekipi pridružila še Daša Kovačič 
Beković, ki je ob že omenjenih nazivih 
tudi specialistka opeklin in kirurgije roke. 
Obe sta bogate izkušnje nabirali tudi v 
tujini. 

pa so ti postopki dostopni vsem, zato ženske vsakodnevno 
posegajo po njih, morda tudi vaše prijateljice, pa sploh ne 
veste. Treba pa se je zavedati omejitev posameznih tretmajev. 
Denimo 60-letnici lahko s polnili povrnemo videz za pet do 
deset let nazaj, sicer bo videti že groteskno, za večji učinek pa 
je potreben obrazni lifting. 

Kdaj je resnično čas, da nekdo naredi spremembo na svoji 
zunanji podobi?  
Nerada govorim o letih, ker je to zelo relativno. Pravi čas je, 
ko nekoga na sebi nekaj zelo moti. Veliko žensk pravi, da se 
nikoli ne bodo podvrgle estetskim posegom, ko pa se morda 
pojavijo nove gube, so pripravljene poseči po botoksu ali 
polnilih. Nočem tudi dajati nasvetov, kaj bi morala določena 
oseba na sebi spremeniti, ampak vselej vprašam, kaj njo moti, 
saj morda nimava enakih opažanj. Če korigiram nekaj, kar se 
zdi meni problematično, pacientu pa ne, z rezultatom morda 
sploh ne bo zadovoljen. 

Kateri lepotni posegi so najbolj priljubljeni spomladi, ko 
mnogi že razmišljajo o kopalni sezoni? 
Na splošno je zagotovo največ povpraševanja po izsesavanju 
maščobe, ki se jo včasih vbrizga tudi v katere druge dele 
telesa, npr. prsi ali zadnjico. Precej žensk se v tem letnem 
času tako ali tako odloči tudi za povečavo dojk. V Medartisu 
za preoblikovanje telesa ponujamo injekcijsko lipolizo oziroma 
topljenje maščob z lastnim encimom, ki se uporablja na 
manjših predelih, kot je podbradek, bokih ali območju okrog 
kolen. V teh mesecih se vselej poveča uporaba botoksa, tako 
pri ženskah kot moških, saj je učinkovit tudi pri preprečevanju 
prekomernega potenja. Mnogi si ga privoščijo prav poleti, da 
se ne poglabljajo gube na čelu in med obrvmi, kajti na soncu 
se precej bolj mrščimo. 

V čem vidite poslanstvo lepotnih posegov?  
Estetika mi je všeč, ker ljudem lahko prinese zadovoljstvo na 
relativno enostaven način, tudi z minimalnimi posegi. Večinoma 
ne gre za nečimrnost, ampak dobro počutje v svoji koži. Dejstvo 
je, da človek nikoli ne dobi druge priložnosti za prvi vtis, ki je 
zelo pomemben. Z našo pomočjo pa lahko ljudje pustijo toliko 
boljši prvi vtis, saj zbrišemo pretekle znake utrujenosti, naporne 
službe, skratka malo osvežimo posameznika. Vesela sem, ko 
so pacientke navdušene nad rezultati, saj sem ob njihovem 
zadovoljstvu še bolj zadovoljna sama. 
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