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Кой е убиецът – грипът, ваксината, лекарите?
Напоследък медиите преливат от съ-

вети, рецепти, „открития”, съобщения 
„за” и „против” грипа, „за” и „против” ан-
тигрипните ваксини, „за” и „против” про-
тивогрипните терапии...

Горко на читателите и зрителите, гор-
ко на пациентите, защото медийните 
информации се конкурират с неизчер-
паеми полуистини и пълни лъжи.

Изкушавам се да цитирам само ня-
колко заглавия от януари/февруари:

• „Чесън – убиецът на грипа и прос-
тудата”

• „Шипката – супер оръжие срещу 
грипа”

• „Джинджифилът – отлично сред-
ство за прогонване на грипа”

• „Меню с праз и ряпа против грип”
• „Йога бори грипа”
• „Как с живи витамини да избяга-

ме от грипа”
• „Грипът утихва за 2-3 седмици“
• „Как да избегнем грипа?”
• „Етеричните масла от розмарин, 

кипарис, бор пазят от грип”
• „Пороите възпламени-

ха грипа“
Колко много възмож-

ности (Според медийните 
тинтири-минтири!) има 
българинът, ако не иска 
да го сгази грипът или 
пък – какви велико-
лепни шансове има да 
се избави от него, ако 
вече го е налазил... Но 
това не е всичко!

• „Рейки лекува 
всичко” – „гарантира“ 
на цяла страница най-
тлъстата българска га-
зета...

• Вълшебни икони и 
извори „лекуват” почти 
всички болежки...

• „Ябълката замест-
ва лекаря” - провиква 
се панарджийски друг 
жълтурник.... Ех, да можеше 
ябълката и да диагностира болния!...

И това не е всичко. Не губете кураж и 
надежда. На вестникарската сцена „из-
лизат” уникални лечители – спасители:

• „ЕДИНСТВЕНОТО средство, което 
от носа до белите дробове унищо-

жава вирусите на грипа, е прополи-
совата тинктура” – същият професор 
Хр. М. продължава безпардонно: „Про-
полисът е ЕДИНСТВЕНОТО средство, 
което убива бактерии, нисши гъби и 
микроби.” Между другото вие можете 
ли да разграничите бактерии от микро-
би, както професорът-магьосник го 
прави?...

• „Ехинацеята е ЕДИНСТВЕНИЯТ 
естествен враг на грипа” – със също-
то невежествено самочувствие ви лъже 
Любомир Старидолски от в. „Ретро”.

• „Българите не правят разлика 
между настинка и грип” – този разу-

мен глас на маг. фармацевта Антон Въ-
лев няма кой да го чуе...

От тази съществена истина не се ин-
тересуват не само граждани и джипи-
та, но дори „вирусолог № 1 академик 
Ангел Гълъбов”, който ви препоръчва 
„още при първите грипни симптоми” 
да вземате (доказано неефективните 
антигрипни препарати!) ремантадин 
хидрохлорид или оселтамивир...

Други безотговорни автори смятат, 
че няма да боледувате от грип, ако 
се ваксинирате. Впрочем напоследък 
стана известно, че този сезон има и 
смъртни случаи (в Италия, Хърватия, 
България!...) след ваксиниране!

„За”, тоест „срещу” ваксините (осо-
бено противогрипните!) сме писали 
неведнъж и пак ще пишем.

Засега ще отбележа само две-три 
пресни вестникарски заглавия, кои-
то подсказват, че проблеми има и че 
гражданите се пробуждат:

• „Спрете ваксините на бебетата!”
• „Родители срещу ваксини”

• „Боряна от Х-фактор 
почина след поставе-
на ПРОТИВОГРИПНА 
ВАКСИНА”

Вестник „ШОУ” пуб-
ликува близо две стра-
ници за тази трагедия, 
която не е доразни-
щена, но се боя, че 
Министерството на 
здравеопазването, 
Българският лекар-
ски съюз и Проку-
ратурата ще потулят 
истината за скандал-
ната смърт на млада-
та студентка и певи-
ца.

Кратък анализ на 
цитираните дотук фа-
кти.

1. Повечето от 
споменатите билки и 

храни могат да укрепват 
имунната система и да предпазят (до-
някъде!) от грип.

2. И прополисът, и ехинацеята са 
едни от най-ефективните противогрип-
ни профилактики и терапевтични сред-
ства, но не са нито най-добрите, нито 

единствените добри!
3. Ще добавя само две доказано ефи-

касни антигрипни природни средства: 
НОНИ и обикновеният КОТЕШКИ 
НОКЪТ!

4. Естествено № 1 в антигрипната 
война (и като профилактика, и като 
терапия!) се каза САМЕНТО. Изглеж-
да (според „добрите” балкански нрави) 
трябва да съжалявам, че не друга фир-
ма, а „Лечител” внесе у нас тази разно-
видност на котешкия нокът, която няма 
конкурент в световната фитотерапия, а 
и в световната медицинска практика с 
широкия си (вкл. и срещу грип!) лече-

бен диапазон! Конкретни 
указания за ефективно 
предпазване и/или леку-
ване (излекуване!) от грип 
може да намерите в сайта 
на „Лечител” ((http://www.
lechitel.bg/page.php?id=11).

Накратко „за” противогри-
пните ваксини:

• „Ваксината против 
грип не само предпазва от 
това заболяване, но възпре-
пятства разпространението 
на вируса сред околните” 
– сп. JAMA, 2014 година.

• „Ваксинирайте се сре-
щу грип! Така няма да по-
лучите възпаление!...” (д-р 
Дейвид Агъс – в. „Здраве 
без лекарства“, 3 февруари 
2015 г.)

• „Върхът на сладоледа бе 
твърдението на американ-
ските (и на българските!) здравни екс-
перти, които съветваха гражданите да 
се ваксинират срещу грипа (2014/2015 
г.) даже след като се изясни, че тези 
ваксини не са ефикасни срещу основ-
ния грипен щам!? Какво е това – проява 
на загубен разсъдък или на лобистки 
(корпоративни, мафиотски) интереси?

И за похлупак на 3 февруари на хо-
ризонта се появи бившият здравен ми-
нистър Божидар Нанев (Да, нямате 
грешка – същият невинник!), който ни 
ощастливи с ненужното Тамифлу сре-
щу несъществуващата пандемия от 
свински грип, след като месеци преди 
това „Пандемията” бе отминала. Изпа-
риха ни се само 6,5 милиона лева от 

„препълнената“ българска хазна...
Сега този любимец на безупречната 

българска правосъдна система (удос-
тоена с 96% недоверие на българите!) 
ни пробутва Тамифлу (дали не е същата 
неостаряваща партида?)...

Заглавието (в. „Здраве без лекар-
ства“, 3 февруари 2015 г. – ако съдър-
жанието на вестника отговаря на името 
му, значи Тамифлу не е лекарство!?) 
на рекламата е: „Тамифлу все пак 
помага при грип”... Не се съмнявам, 
че помага, но помага на ненаситната 
„хуманна” фармацевтично-лекарско-
политическо-съдебна мафия да си 

пооглади косъма...
Е, няма значение, че Тамифлу не 

може да ви излекува, но могло да на-
мали боледуването ви от грип с 1 ден!?

Както може да докара букет от стра-
нични ефекти, чийто връх е самоубий-
ството!

Куче влачи – диря няма!...
Понеже си нямах друга работа, писах 

– за да помогна!!!
• До здравния министър д-р Петър 

Москов.
• До туристическия министър Нико-

лина Ангелкова.
• До шефа на УС на КРИБ (Конфеде-

рация на работодателите и индустриал-
ците в България) и феномена „Лудого-
рец“ Кирил Домусчиев.

Опитах се да привлека вниманието 
им към шанса „България – страната 
без грип?“ (статия във в. „Лечител“ 
– бр. 8/2011, www.lechitel.bg) 

Уви! Уви! Уви!
Тихо мълчание бе отговорът и на 

тримата способни иначе лидери. Но 
излиза, че българското здравеопазва-
не, българският туризъм, българският 
спорт нямат проблеми с грипа! Нямат 
проблеми с приходите и разходите – си-
реч с парите!?... 

Ето само едно свежо заглавие (в. 
„България днес“ – 4 февруари 2015 г.): 
„Грип проваля мъжката ни щафе-
та по ски“. Двама от състезателите 
– Иван Златев и Антон Синапов – са се 
отказали в последния момент заради 
грип!?...

По-паметливите ще могат да посочат 
и още много други случаи, когато след 
продължителни тренировки и непосил-
ни разходи поради грипни инфекции 
са се отказвали или проваляли наши 
лекоатлети, футболисти, гимнастици...

Отново стигаме до сюблимната мак-
сима на (някои?) българи: „Защо да 
бъдем добре, когато можем да бъдем 
зле?!“

Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант  

на в. „Лечител”

Кирил Домусчиевд-р Петър Москов Николина Ангелкова

Боряна Тихолова


