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НА ВНИМАНИЕТО НА:

Бойко БОРИСОВ, премиер на Република България

д-р Стефан КОНСТАНИНОВ, здравен министър

Симеон ДЯНКОВ, финансов министър

д-р Цветан РАЙЧИНОВ, председател на БЛС

д-р Нели НЕШКОВА, директор на НЗОК

Понеже месеци наред лекари, национални здравни консултанти, професори по медицина, многотиражни 
вестници и водещи телевизии плашат гражданите с разни грипни чудовища, заблуждават ги с ваксини-отрови, 
лъжат ги с „противогрипни” лекарства (а ефикасно и безвредно лекарство срещу грипа няма в никоя аптека 
по света!), тук предлагам на нашите читатели една кратка и красноречива, съвсем прясна кореспонденция по 
темата между мен и пациентката К.Н. В моята лечителска практика имам хиляди такива случаи.

I
До в. „Лечител”
От Кристина Н. 
имейл, 3 февруари 2011 г. 
Здравейте, д-р Цонков. (А.Ц. Искам да уточня веднага, че аз не съм „д-р”, макар че така ме наричат повечето 
читатели, а лечител.) На 18 години съм. Имах възпаление на гърлото изписаха ми Augmentin SR 1000 за 6 дни. 
След като спрях антибиотика, два дни по-късно пак бях с температура (от 37,8-38.2°C). Този вторник ходих пак 
на лекар, изписаха ми Tamiflu. Температурата не спада, имам постоянна температура. Чувствам се отпаднала, 
имам силна хрема и кашлица. Д-р Цонков, моля Ви кажете ми какво да правя?

II
До Кристина Н.
От Атанас Цонков,
3 февруари 2011 г.
Здравейте,
Първо. Ако кръвното Ви налягане не е по-ниско от 110/70, почнете веднага следното лечение:
1. Саменто 600 - 2х2, половин час преди хранене с чаша чай Ройбос
2. Клеева тинктура - 2х40 капки в чая, с който пиете Саменто
3. Ехинамакс - 3х30 капки, след хранене
Ако кръвното е 90/60 или по-ниско, следвайте същото лечение плюс:
4. Динафорс - 3х20(30) капки, след хранене
Второ. Не излизайте от дома 2-3 дни (петък, събота и неделя) - а в понеделник ми пишете непременно как сте. 
Болки, температура и пр.?
Желая Ви здраве!

Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. „Лечител“

P.S. Моите консултации са винаги безплатни!

III
До Атанас Цонков 
От Кристина Н.
8 февруари 2011 г.
Здравейте,
Д-р Цонков, казахте да Ви пиша след три дни. След като пих: Саменто, Клеева тинктура, Ехинамакс, състоя-
нието ми се подобри на втория ден, температурата ми се нормализира, вече нямам хрема и кашлица. Трябва 
ли да продължа лечението?
Благодаря ви от сърце, че ви има и ми помогнахте!

IV
До Кристина Н.
От Атанас Цонков
10 февруари 2011 г.
Драга Кристина, може да продължите да пиете Саменто 600 мг още 5-10 дни в поддържаща доза от 1 капсула 
дневно.
* * *
Както сме писали многократно във в. „Лечител”, болният от грип може да бъде излекуван (а не само „леку-
ван”, тоест тровен с разни безполезни химикали като ремантадин, тамифлу, терафлу и тути-кванти) само за 
две - максимум три - денонощия, ако се спазят стриктно нашите препоръки. При това без абсолютно никакви 
странични ефекти! 
А ако човек приема по една капсула Саменто (в много редки случаи - по две) през есенно-зимния сезон, това 
е най-сигурната, най-ефикасната и абсолютно безопасна ваксина срещу всички типове грип. 
А представяте ли си, драги читатели, и вие, недраги политици и отговорни здравеопазни фактори каква дра-
ма, каква трагедия, какъв ужас, какво престъпление би било, ако България стане (това е възможно още през 
2011/2012 г.!!!) първата и единствена страна в Европа и света БЕЗ ГРИП???
Това е напълно реално осъществимо, ако същата цел си поставят и: премиерът, здравният министър, финансо-
вият министър, Българският лекарски съюз Здравната каса и пр.
Ако всички те ми съдействат - вместо да бездействат или противодействат.
Нима България не може да си постави поне една висока национална цел?!

БЪЛГАРИЯ - ПЪРВАТА СТРАНА БЕЗ ГРИП!
За успеха на тази невероятна програма гарантирам аз, Атанас ЦОНКОВ. Смятам за излишно да обяснявам 
какъв ефект, какво значение, каква печалба ще има за нашата страна, ако тя постигне тази, като че ли невъз-
можна според някои и за съжаление нежелана от други, цел!...
Думата имат съответните национално отговорни лица!...

Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. „Лечител”


