
Публикувано във в. „Лечител“, бр. 35/ 2007

БОЛЕН ЛИ Е БУШ?

Отворено писмо

До американския президент и ЦРУ, ФБР, Конгреса и Сената на САЩ, 

СЗО, в. "Уошингтън поуст" * Здравето и лечението на президента може да бъде 

съдбоносно за света - и в добрия, и в лошия смисъл на думата * Кой е прав - в. 

"Уошингтън  поуст"  от  9  август  2007  г.,  когато  пише:  "Президентът  Буш, 

изглежда,  е  имал  лаймска  болест",  или  медицинският  консултант  на  в. 

"Лечител"  Атанас ЦОНКОВ, който още на 30 ноември 2005 г.  предупреди в 

лично писмо Джордж Буш, че той, президентът, страда от хронична лаймска 

инфекция?

Президентът, изглежда, е имал лаймска болест през 2006 година 

От Дейвид Браун,

щатен автор на "Уошингтън поуст",

9 август 2007 г.

Преди една година президентът Буш е бил подложен на лечение за 

нещо, което изглежда е било лаймска болест, съобщиха вчера от Белия дом при 

разкриване на резултатите от ежегодния му медицински преглед.

В доклад за скорошния медицински преглед на президента се казва, че 

неговият случай е бил "напълно разрешен" и без "повторна поява на симптоми" 

след терапията миналия август. Болестта - инфекция, пренасяна от кърлежи по 

сърните, която е широко разпространена в североизточните Съединени щати, 

преди това не беше разкрита.

Макар  че  нелекуваната  лаймска  болест  може  да  причини  артрит, 

1



нарушен  сърдечен  ритъм  и  проблеми  с  нервната  система,  тези  усложнения 

обикновено могат да се предотвратят чрез употреба на антибиотици в ранен 

стадий от инфекцията. Медицинският картон не описваше подробности относно 

лечението на президента.

До 15% от хората, лекувани от лаймска болест, по-късно се оплакват 

от  симптоми  като  мускулни  болки  и  умора.  Дали  това  е  последица  от 

инфекцията, не е сигурно и е предмет на полемика. Хроничната болка и умора 

са извънредно често срещани при възрастните хора; дали онези, които са имали 

лаймска болест, страдат повече от тези проблеми, не е известно.

"Не очаквам никакви проблеми за президента", заявява Гари Уърмсър, 

завеждащ  катедрата  по  инфекциозни  болести  в  Нюйоркския  медицински 

институт  и  експерт  по  лаймска  болест.  "Той  няма  да  бъде  засегнат  от  тази 

инфекция в бъдеще." 

Лаймската  болест,  наречена  на  град  в  Кънектикът,  където  бяха 

идентифицирани  първите  случаи  през  70-те  години  на  миналия  век, 

предизвиква обрив, който често е единствената й проява. В класическия случай 

той представлява голям червеникав овал с по-светъл център и често видът му се 

описва като наподобяващ мишена.

Говорителят  на  Белия  дом Скот  Стензъл  съобщи,  че  Буш е  открил 

обрив върху предната долна част на левия си крак и е алармирал лекарите в 

Белия дом. 

Макар че лаймският патоген Борелия бургдорфери (Bb) може понякога 

да  бъде  изолиран  от  кожата  или  кръвообращението,  а  антитела  срещу  него 

евентуално  да  бъдат  открити  в  кръвта,  често  пъти  не  се  правят  никакви 

лабораторни  тестове.  Причината  е  в  това,  че  всеки,  който  има  характерния 

обрив и е прекарвал време сред природата, се подлага на лечение, независимо 

какво показват тестовете.

Без такива тестове обаче не може да бъде изключена друга, подобна на 

лаймската, болест, наречена STARI, като причина за заболяването на президента 
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миналото лято. Съкращението означава "южна пренасяна от кърлежи болест с 

обрив". Тя също води до обрив с форма на мишена и е свързана с ухапване от 

кърлеж, но причиняващият я патоген засега не е открит.

STARI  е  разпространена  в  Тексас  и  се  пренася  от  определен  вид 

кърлеж (lone  star).  В  родния  щат  на  президента,  където  той  е  прекарал  по-

голямата част от миналогодишния месец август, няма документирани случаи на 

лаймска болест.

"Ако се е заразил в Тексас, несъмнено е било STARI", смята Уърмсър. 

Стензъл каза вчера, че не знае кога е било диагностирано състоянието 

на  Буш.  Времето  между  ухапването  от  кърлеж  и  появата  на  обрива  при 

лаймската  болест  може  да  бъде  до  30  дни.  Президентът  може  да  е  бил 

инфектиран с лаймската бактерия в района на Вашингтон, а обривът да се е 

появил по-късно.

STARI, изглежда, е по-лека инфекция в сравнение с лаймската. За нея 

няма специфичен тест.  Диагностира се предимно, ако пациентът е ухапан от 

кърлеж и има подобен на лаймския обрив, но липсват лаймски организми или 

антитела.

Пациентите  със  STARI почти  винаги приемат същите антибиотици, 

които се предписват и при лаймска болест. Обривът изчезва с лечението, както и 

наподобяващите грип симптоми, които понякога го придружават.

Уърмсър каза, че не се знае дали лечението на STARI е необходимо. 

Изглежда  няма  дългосрочни  последици  нито  от  лекуваната,  нито  от 

нелекуваната инфекция, добави той.

Уважаеми Господин Президент,

Преди  всичко  моля  да  ме  извините,  че  съм  принуден  да  поставям 

публично въпроса за Вашето здраве. Налице са няколко факти и обстоятелства, 

които ме карат да го направя.
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1. Първоначално се обърнах към Вашето Здравно министерство, за 

да привлека вниманието на специалистите върху нерешените и жизненоважни 

глобални проблеми, свързани с лаймската инфекция.

Предложих  да  работим  съвместно  с  Вашите  експерти,  но  вместо 

сътрудничество  министерските  служители  се  опитаха  грубо  да  „измъкнат“ 

тайните на моите диагностични и терапевтични методи.

Бях  шокиран.  Тогава  потърсих  съдействието  на  Негово 

превъзходителство посланика на САЩ в София - мистър Джон Байърл.

За голямо мое разочарование той ме насочи любезно и безполезно към 

Здравното Ви министерство... 

Не ми оставаше нищо друго, освен да Ви пиша лично. Направих го на 

30 ноември 2005 г. По неизвестни причини не последва никакъв отговор...?! 

След публикацията във в. „Уошингтън поуст“ от 9 август 2007 г. аз се 

чувствам  задължен  да  поставя  на  публично  обсъждане  както  Вашето  лично 

здраве,  така  и  някои  здравни  и  жизненоважни  проблеми на  всички  хора  по 

Земята.

2. Баналната истина, че ничие здраве не е и не може да бъде само 

лична работа, а за един държавен глава тази истина е многократно по-валидна.

3. Демократичната американска традиция, най-добрата илюстрация 

на която сте Вие и президентът Роналд Рейгън. Имам предвид само факта, че и 

двамата не се поколебахте да информирате обществеността за профилактичните 

и лечебни мерки, свързани с личното Ви здраве. Подобна прозрачност, както се 

знае,  е немислима и недопустима в нито едно тоталитарно или авторитарно, 

тоест недоразвито общество.

4. Защо  все  пак  Ви  пиша  сега,  след  като  наскоро  всички  бяхме 

осведомени  за  благоприятните  заключения  от  Вашата  профилактична  и 

диагностична  колоноскопия,  а  в  цитирания  брой  в.  „Уошингтън  поуст“  ни 

уведомява и за премеждията Ви, свързани с евентуалната Ви лаймска болест?

В действителност тази статия на уважавания вестник дезинформира 
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неговата широка аудитория. Не мисля обаче, че отговорността е на редакцията 

или на  автора  Дейвид БРАУН,  а  тази  дезинформация  идва  от  медицинските 

специалисти, които са Ви диагностирали и лекували.

И едното, и другото е направено некачествено, погрешно, дефектно.

Както  Ви  предупредих  в  лично  писмо  (Вие  вероятно  ще 

полюбопитствате защо то не е стигнало до Вас?) още на 30 ноември 2005 г., Вие 

страдате от хронична лаймска болест. 

Ето и цялото писмо:

Уважаеми Господин Президент,

От информацията, с която разполагам, мога да заключа, че Вие имате 

сериозни здравни проблеми.

Убеден съм, че това е така, независимо че Вие може да се чувствате и 

добре, а Вашите лекари да не откриват никакви причини за безпокойство. 

Знам,  че  това  лято  правителството  на  САЩ обсъждаше въпроса  за 

отпускане на още 100 милиона долара за създаване на надежден диагностичен 

метод и ефикасна терапия за Лаймската болест. 

САЩ  и  България  са  сред  страните  с  най-много  заразени  хора  с 

лаймска  борелиоза.  Позволявам  си  да  заявя,  че  лаймската  инфекция  и 

причиняваните  от  нея  над  127  заболявания  (Паркинсон,  Алцхаймер, 

фибромиалгия,  синдром  на  хроничната  умора,  диабет,  астма,  артрит, 

амиотрофична  латерална  склероза,  множествена  склероза,  инсулт  и  т.н.)  е 

всъщност най-големият здравен проблем на планетата!

Същевременно искам да Ви уведомя, че от тази година аз притежавам 

най-надеждния  метод  за  диагностиране  на  Лаймска  болест,  по-надежден  от 

всички досегашни тестове (Елайза, PCR, Уестърн-блот и т.н.), взети заедно. 

Готов  съм  да  демонстрирам  надеждността  и  ефикасността  на  този 

метод  във връзка  с  Вашите все  още неосъзнати,  неидентифицирани здравни 

проблеми.  Уверявам  Ви,  че  ако  не  вземете  мерки,  Ви  очаква  непреодолима 

инвалидизация. 
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За да се тествате по моя метод,  не е  нужно нито аз  да пътувам до 

САЩ,  нито  Вие  -  до  България.  Това  може  да  стане,  като  изпратя  един 

Симптоматичен тест, който да попълните. И второ - като си направите някои 

лабораторни изследвания, които аз ще Ви посоча. 

Уверявам Ви, че ако приемете предложението ми, Вие ще направите не 

само  най-важната  крачка  към  укрепване  на  личното  си  здраве,  но  и  ще 

помогнете да се реши най-големият здравен проблем на човечеството, за който 

дори специалистите все още не си дават сметка. 

Гарантирам  Ви  дискретност  и  абсолютна  безвредност,  както  при 

диагностирането,  така  и  при  терапията,  която  се  осъществява  само  с 

лицензирани хранителни добавки от САЩ, Финландия и ЮАР, използвани по 

моя оригинална схема вече от стотици пациенти. 

Желая Ви здраве и успехи! 

С най-добри чувства:

Атанас ЦОНКОВ

Главен редактор на в. „Лечител”

Директор на Здравен център „Лечител”

30.11.2005 г. 

За  момент  ще  игнорирам  това  мое  писмо,  за  да  се  върна  на 

публикацията  във  в.  „Уошингтън  поуст“.  Тя  буквално  прелива  от 

некомпетентността  и  безотговорността,  с  които  са  наситени  изявленията  на 

проф.  Гари  Уърмсър,  обозначен  отгоре  на  всичко  като  „експерт  по  лаймска 

болест“.

Създаденият от мен Комплексен метод за оптимално диагностиране 

на лаймската болест, проверен вече върху над 2000 болни от цял свят, ми даде 

основание както да Ви поставя безпогрешно вярната диагноза още през 2005 г. 

само въз основа на откъслечни данни в пресата за Вашето здравно състояние 

(никъде не срещнах и дума за възможна или вероятна лаймска инфекция!), така 
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и сега да посоча някои от опасните грешки на проф. Уърмсър. 

Ще се спра само на няколко от твърденията на г-н професора, които са 

несъстоятелни,  неверни  и  вредни  както  за  Вас,  така  и  за  всеки  читател  на 

„Уошингтън поуст“ и всеки потенциален или реален пациент. 

Първо.  Всъщност  проф.  Уърмсър  така  и  не  посочва  кога  Вие  сте 

забелязали обрив на крака  си,  дали и кога са Ви направили тестване и с 

какъв метод – Елайза (IgG и IgM), PCR, Уестърн блот?

Това  доказва,  че  Вие  сте  бил  лекуван  „на  тъмно“,  наслуки, 

симптоматично. Тоест по един примитивен, недопустим и непълноценен начин, 

като имаме предвид, че живеем в XXI век!

Второ. Появата на червено петно не е сигурно доказателство, че има 

лаймска  инфекция,  защото  над  70%  от  инфектираните  не  получават  този 

симптом. 

Трето. Макар че „червената мишена“ се появява, ако изобщо се появи, 

към 10-ия до 30-ия ден след инфектирането, обривите могат да се появят и 2 

или 5 и повече години по-късно... 

Четвърто. Тъй като диагностирането е без съмнение решаващият етап 

при всяко боледуване и съответно лекуване, ще припомня два факта. 

Тъкмо през юни 2005 г.,  когато аз  съм разработвал моя комплексен 

метод,  съставен от двата теста (СИТ – Симптоматичен интегрален тест,  и 

ЛИТ – Лабораторен индиректен тест за оптимално диагностиране на десетки 

болестни състояния и на първо място за хронична лаймска болест), здравните 

комисии  към  Конгреса  и  Сената  на  САЩ  са  приели  единодушно 

„Законопроект за допълнително отпускане на 100 млн. долара за създаване 

на надежден тест за диагностиране на лаймската болест“. 

Истина е, че съществуващите стандартни тестове за диагностиране на 

лаймска  болест  са  американски  (Елайза,  CRP,  Уестърн  блот)  и  те  вършат 

чудесна работа през втория и третия месец след инфектирането. 

Пето. На поредната  Балканска медицинска седмица  (28 септември 
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2006  г.,  Варна)  изнесох  доклад,  озаглавен  „Защо  лаймската  болест  е  най-

големият  здравен  проблем  на  човечеството?“.  Там  за  първи  път  заявих,  че 

докато трите стандартни теста (взети заедно или поотделно) „улавят“ едва 1-2 

%  от  случаите  на  хронична  лаймска  болест,  то  моят  комплексен 

диагностичен метод улавя над 90% от тези случаи!

Шесто. За отбелязване е, че по същество всяко инфектиране с Борелия 

бургдорфери,  независимо  дали  заразеният  е  бил  или  не  е  бил  лекуван  с 

антибиотици, след няколко месеца или години се превръща в хронична лаймска 

болест.  Това  е  и моят  коментар към думите на  проф.  Уърмсър във връзка  с 

прогнозата  за  Вашето  бъдещо  здраве:  „Не  очаквам  никакви  проблеми  за 

президента... той няма да бъде засегнат от тази инфекция в бъдеще.“ 

Така фриволно и оптимистично може да говори само човек, който не 

познава  природата  на  лаймската  болест  и  който  не  иска  да  признае  своето 

професионално безсилие в случая. 

Вие  сте  засегнат  от  тази  инфекция  още  преди  Вашите  лекари  да 

установят това, както продължавате да сте инфектиран и сега, след като те 

уж са Ви излекували. Друг е въпросът, че временно тази инфекция може да не 

дава клинични прояви! 

Ако Вашите сътрудници проявят малко повече усърдност в издирване 

на  истината,  ще  стигнат  неизбежно  до  едно  по-компетентно  и  почтено 

назоваване на нещата, направено от други автори, които са също американски 

експерти  по лаймската  болест.  Цитирам тяхната  публикация  в  американския 

печат  по  памет:  „Засега  хроничната  лаймска  болест се  лекува,  както  и 

първичната –  с антибиотици. Разликата е в това, че при хроничната лаймска 

болест  антибиотичното  лечение  трае  непрекъснато  в  течение  на  една-две 

години.  Резултатът  обикновено  е  –  пациентът  умира  от  бъбречна 

недостатъчност,  причинена от антибиотиците,  но лаймската инфекция остава 

неизкоренена.“ 

Седмо. Удивлявам се, че в една малка статия като „Президентът Буш, 
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изглежда,  е  имал  лаймска  болест“  са  събрани  толкова  много  неистини, 

произведени от медицински екперти! 

Например - „макар че нелекуваната лаймска болест може да причини 

артрит,  нарушен  сърдечен  ритъм  и  проблеми  с  нервната  система,  тези 

усложнения  обикновено  могат  да  се  предотвратят  чрез  употребата  на 

антибиотици  в  ранен  стадий  от  инфекцията“.  Това  е  вярно  само  отчасти, 

толкова частично, че дори не заслужава внимание. 

В  действителност  антибиотичното  лечение  в  началния  стадий  на 

болен с лаймска инфекция нито може да го излекува, нито може гарантирано 

да предотврати усложненията, за които става дума в цитата, а и това се отнася 

за още стотици други тежки последици. 

Мощната,  адекватна и  навременна антибиотична терапия работи на 

равнище симптоматика, тя, тази терапия само създава илюзията, че болният 

е  излекуван! Следващите  месеци  и  години  показват  безпощадно  (ако 

лекуващият лекар е склонен да проследява компетентно своя пациент,  ще се 

убеди в това), че болестта напомня за себе си, но вече не като „лаймска болест“ 

(защото  негодните  лабораторни  тестове  почти  винаги  дават  фалшиво 

отрицателен  резултат!),  а  като  лаймска  невроборелиоза или,  да  речем, 

лаймски артрит.  Аз  доказах  съществуването  и  въведох  в  медицинската 

литература по-нови и по-точни,  етиологично обосновани диагнози:  лаймски 

кардит (ендокардит, перикардит, миокардит), лаймски тиреоидит, лаймски 

отит,  лаймски конюнктивит,  лаймски миозит,  лаймски миелит,  лаймски 

енцефалит,  лаймски  менингит,  лаймски  бронхит,  лаймски  спондилит, 

лаймски неврит, лаймски цистит, лаймски ендометрит... 

Имам твърде много подобни пациенти, включително и американски 

граждани, които след като са обиколили много водещи клиники и реномирани 

лекарски кабинети, идват при мен с неясна диагноза и неизлечими страдания - 

жива илюстрация на казаното по-горе. 

Тези  и/или  други  тежки  усложнения,  дори  и  от  лекувана  с 
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антибиотици първична лаймска инфекция, обхващат не 15%, а почти всички, 

които са извадили лошия късмет да бъдат инфектирани с Борелия бургдорфери 

Всъщност аз имам конкретен проект за употребата на антибиотици по 

нов начин при заразени с тази бактерия и съм готов за безусловно и безкористно 

сътрудничество с всяка авторитетна клиника! 

Осмо.  Жонглирането  с  „диагнозата“  STARI (южна,  пренасяна  от 

кърлежи болест с обрив) не внася повече яснота, а внася повече мъгла в случая 

с Вашето заболяване и лечение, г-н президент. 

Споменаването дори на „тексаския“ кърлеж lone star не допринася с 

нищо за изясняване и уточняване на диагнозата, защото който и да е кърлеж 

може да бъде само преносител, а не причинител на инфекцията. 

Вашата  миналогодишна  инфекция,  ако  приемем  условно,  че  тя 

наистина  е  била  причинена  през  миналото  лято,  не  може  да  се  припише 

непременно  на  кърлежа  lone  star,  защото  по  изследване  на  щатски  учени 

специално в Тексас над 22 % от комарите разнасят лаймската инфекция по хора 

и  животни.  Освен  това  лекарите  биха  могли,  след  като  не  са  направили 

необходимите  кръвни  анализи,  да  сбъркат  Вашата  инфекция  с  други 

инфекции, които понякога съпътстват Борелия бургдорфери и се пренасят най-

често от кърлежи: ерлихиоза, бабезиоза, бартонела... 

Девето. Вашите медицински експерти, очевидно, не знаят и дори не 

подозират, че лаймската болест не се разпространява само чрез кърлежови 

ухапвания, а по още над 30 начина, като 15 от тях са мое откритие... 

Десето. Относно симптоматиката на лаймската борелиоза. 

В специализираната научна медицинска литература се наброяват 50-60 

симптома. 

Неколцина американски експерти, действителни, а не мними, описаха 

към 300 симптома. 

В моите ръкописи посочвам над 800 възможни клинични симптоми 

на лаймската болест... Само в уникалния Симптоматичен интегрален тест са 
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фиксирани 180 симптома, като 20-ина от тях са най-информативни и могат да се 

нарекат  условно  специфични.  Само  чрез  няколко  от  тях  аз  поставих 

категорично и  точно,  макар и  задочно,  Вашата  диагноза  хронична лаймска 

болест. Само по 3-4 характерни симптома аз съм диагностирал успешно над 80 

души с хронична лаймска борелиоза... 

Вие може да сте реинфектиран с Bb през 2006 г., но със сигурност сте 

инфектиран отдавна, а вероятно и – многократно. Това може да се изясни, а то 

ще благоприятства и Вашето лечение, ако приемете да Ви диагностирам. 

Единадесето.  Моля Ви, ако това мое писмо, за разлика от първото, 

стигне до Вас, знайте, че: 

• Според една голяма американска специалистка в микробиологията, 

която  изследва  Борелия  бургдорфери  над  60  години,  „всеки  от  нас  е 

инфектиран с Вb“ - ми писа тя неотдавна. Аз не споделям нейното твърдение 

изцяло, но моите собствени проучвания сочат, че тя вероятно е твърде близо до 

истината. 

•  Друг американски клиницист и моята скромна личност поотделно 

сме стигнали до заключението, въз основа на хиляди случаи, че засега в света 

няма двама пациенти с лаймска болест, които да имат изцяло едни и същи 

клинични симптоми! 

•  Колкото  по-добре  опознаваме  лаймската  болест,  толкова  повече 

фундаментални  и  практични  (диагностични  и  терапевтични)  проблеми  на 

медицината ще отстъпват пред човешката жажда и нужда за повече знание и 

повече здраве. Впрочем здраве без знание си е чиста болест, но това е друга 

тема. 

В заключение на моето пространно писмо бих искал да Ви кажа, че 

ако Вие обърнете внимание на моите думи и пожелаете  да се изследвате и 

диагностирате оптимално (това може да стане само като към сегашните Ви 

прегледи и изследвания се приложат и моите два теста – СИТ и ЛИТ), за да се 

и  лекувате  оптимално (в  подчертаните  термини  влагам  мое  патентно 
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съдържание), ще последват най-малко три позитивни ефекта. 

1. Това  ще се  отрази по-благоприятно  на  здравето  Ви от  всички 

досегашни терапии.

2. Ще  добиете  обективна  представа  за  реалните  си  здравни 

проблеми,  тъй  като  очевидно  не  става  дума  само  за  Вашата  борелиозната 

инфекция, а за липсата на етиологично диагностиране и съответно лачание и на 

Вашите родители, и на Вашите братя и сестри!

3. Вие  ще  се  предпазите  от  страшната  болест  на  президента 

Рейгън, защото имам основание да твърдя, че знам основните причинители на 

„Алцхаймер“, които са неизвестни на конвенционалната медицина. 

4. Адекватната грижа за Вашето здраве ще Ви предпази от риска да 

получите  ненадеен  и  необясним  инсулт  или  инфаркт,  или  неврологично-

психически срив, докато изпълнявате отговорните си президентски задължения, 

и  до известна степен съдбините на шест милиарда души са във Вашите 

ръце. 

5. Ако се възползвате от моята оферта, това ще бъде великолепен 

пример за всички и така ще допринесете като никой друг за позитивна промяна 

в  медицинската  наука  и  практика  и  за  по-успешното  лечение  на  милиони 

пациенти, страдащи и умиращи от такива „нелечими“ болести като  диабет (и 

трите  форми),  сърдечно-съдови  проблеми,  М.С.,  синдром на  Алцхаймер, 

фибромиалгия, ревматоиден полиартрит, подагра, синдром на Паркинсон, 

амиотрофична  латерална  склероза  (АЛС),  шизофрения,  депресии, 

проблеми  със  зрението,  слуха  и/или  щитовидната  жлеза,  някои 

онкологични  заболявания  –  като  Ходжкин  и  не-Ходжкин,  левкемии, 

синдром на хроничната умора.... 

6. Бих  искал  да  Ви  уведомя,  че  дори  в  едно  неприлично  дълго 

писмо  като  това  не  могат  даже  да  се  маркират  основните  проблеми,  които 

засягат Вашето здраве и здравето на всеки наш съвременник. 

Повече подробности ще изнеса в двете си книги, които ще излязат от 
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печат  (за  съжаление  само  на  български!)  до  една  година:  1)  „Тайните  на 

лаймската  болест,  или  за  необходимата  революция  в  медицината“ и  2) 

„Новата медицинска парадигма“. 

Фактически  аз  предлагам  нов  шанс  и  на  фармацевтичната 

промишленост,  която  има  нужда  от  стратегически  проекти,  съобразени  с 

реалните здравни потребности на хората.

Немаловажен ми се струва и въпросът за възможността специфичната 

и  всъщност  недостатъчно  проучена  лаймска  болест,  подобно  на  прионната 

(болестта  „луда  крава“  -  Кройцфелд-Якобс)  и  други  зловещи  бактериални 

инфекции да  се  използват  от  следващите биотерористи.  Пораженията  биха 

били катастрофални и непоправими, глобални, но мисля, че не му е тук мястото 

да изяснявам тези рискове. 

Като  привършвам,  искам  да  Ви  пожелая  приятна  почивка,  повече 

здраве,  успехи  и  мир!  И  –  разбира  се,  тъй  като,  доколкото  знам,  сега  си 

отдъхвате  в  родния щат – пазете  се както от  тексаските  кърлежи,  така и  от 

тексаските комари! 

С най-добри чувства:

Атанас ЦОНКОВ,

Медицински консултант на в. "Лечител"
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