
Публикувано във в. „Лечител“, бр. 8/2011

ГОГО - българската драма!

Вече  една  година  Гого  (Георги  Найденов)  -  един  от  популярните 
музикални любимци у нас, се топи, инвалидизира и всъщност умира ускорено 
пред очите на всички:  близки и приятели,  лекари и почитатели,  политици и 
академици...

Не една и не две са причините, поради които реших, че повече не мога 
да мълча за тази драма, за тази трагедия.

Първо. Защото  като  пациент  Гого,  за  срам  и  позор  на  родното 
здравеопазване,  успя  да  събуди  и  умножи  чувствата  на  благородство, 
милосърдие, солидарност и човещина дори у някои българи, чието гражданско 
и човешко съзнание бе дълбоко атрофирало или заспало.  Събраха се повече 
пари,  отколкото  бяха  потребни  за  лечението  на  Гого  в  чужбина.  Даже, 
доколкото знам, с част от тези средства Гого подпомогна и други тежко болни 
музиканти.

Болният  Гого спечели  такава  спонтанна и  искрена народна  подкрепа, 
каквато  не  е  по  силите  и  на  здравите  президенти,  премиери,  политици, 
депутати...

Гого се превърна донякъде в кауза - да се помогне на един човек, да се 
пребори една болест!

Второ. Дотук  препятствията  -  нравствени  и  финансови  -  се  оказаха 
неочаквано лесни за преодоляване. Но - уви!

Дойде голямата бариера - терапевтичната одисея на певеца.
Думата  вече  имаше медицината.  Тук на Гого му предстоеше да  губи 

сражение след сражение, да търпи разочарование след разочарование, да сменя 
надежда с покруса...

Белгия, Германия, Израел, Китай, България!
След като у нас му бяха направили всички (известни на дипломираните 

лекари) прегледи, изследвания и терапии, а Гого продължаваше да се влошава, 
някой му бе дал съвет да опита трансплантация на стволови клетки в Москва. 
Слава Богу, Гого се отказа разумно и навреме от стволовия експеримент.

Точно на този етап от своето ходене по мъките певецът ми позвъни. Той 
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знаеше, че болестта е фатална и с неизвестен произход, но таеше надежди, че 
може би диагнозата му (АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА - АЛС!) 
е погрешна.

Още  по  телефона  му  заявих,  че  ако  боравим  с  академичната 
терминология,  с  общоприетите  в  цял  свят  диагнози,  за  съжаление  в 
диагностирането му няма грешка. Категорично е сигурно, че става дума именно 
за  АЛС,  но  е  много  по-важен  въпросът,  че  според  мен  това  е  една 
непълноценна,  описателна,  повърхностна,  САМО  СИМПТОМАТИЧНА 
диагноза и че само въз основа на нея болният не може да се лекува наистина 
адекватно и ефикасно. Тази диагноза позволява единствено симптоматично, 
тоест  второкачествено лечение.  Лечение  "на тъмно", тъй като все още не се 
знае първопричината за боледуването.

Гого добави, че в това, изглежда, е същината на проблема. Потвърдих, 
че точно тази истина е най-съществената и че колкото нескромно и непривично 
да  звучи  за  българския  слух,  характер  и  манталитет,  аз  знам  коя  е 
първопричината за АЛС - поне в 99% от случаите! Имам достатъчно много и 
опит, и факти, и аргументи в подкрепа на това твърдение.

След 2-3 дни се видяхме в малко кафене до редакцията на "Лечител".
Срещата ни трая половин час - Гого бързаше към следващата си поредна 

надежда,  илюзия  и  грешка.  Във  Военна  болница  щеше да  го  "диагностира" 
някакъв тибетски знахар - разбира се, чрез "пулсова диагностика"...?!

Все пак по време на кратката ни среща успях да дам на Гого 3-4 (разбира 
се, подарък!) от най-подходящите продукти на "Лечител", за да не губим ценно 
време и да почне едно, макар и частично, предварително лечение.

Дадох му да попълни вкъщи и моя  Симптоматичен интегрален тест 
(СИТ), като първа стъпка към неговото истинско (етиологично) диагностиране, 
за да може след това да предприемем и необходимото  наистина адекватно, 
оптимално лечение.

Имах  реално  упование,  че  Гого  може  да  се  справи  със  суровото  и 
свирепо  предизвикателство  на  съдбата.  Стига  да  ми  съдейства  активно  и 
прецизно.

За  всеки случай,  понеже срещата  ни беше припряна и набързо,  за  да 
осмислят  със  съпругата  си  по-добре  същината  на  моя  диагностичен  и 
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терапевтичен метод, пратих до Ева следния имейл:

Драга Ева,
Моля да ми простите това обръщение, но и Вас, и Гого - ние, повечето 

българи, Ви чувстваме твърде близки...
Пиша Ви, защото при срещата ни с Гого времето бе много малко и се  

боя, че той може би ще се забави с изпълнението на моите препоръки, а това 
не би било в негов интерес.

Първо. Още когато се чухме с Гого по телефона преди десетина дена,  
аз му казах, че нямам никакво съмнение в достоверността на диагнозата му -  
АЛС. Това обаче се нуждае от някои пояснения и уточнения.

Академичното формулиране на неговата диагноза  не е най-доброто и 
то не върши работа на болния!!!

По света са приети няколко конвенционални названия на това болестно  
състояние:
1. Амиотрофична латерална склероза (АЛС или ЛАС).
2. Болест на Лу Гериг.
3. Болест на моторните неврони.
4. Болест на двигателните неврони.
5. Болест на Шарко.

Колкото  и  да  са  тежки  тези  диагнози,  в  действителност  те  не 
отговарят  на  изискването  за  категорията  болест,  а  представляват  само 
симптоматични или  идиопатични  болестни синдроми -  с  неизвестна 
етиология, първопричина! Такова диагностиране, разбира се, не позволява на 
пациента  да  се  лекува  наистина  адекватно, обосновано,  пълноценно,  
етиологично, оптимално.

Второ.  Дано  сте  прочели  моите  статии „Болен  ли  е  Буш?“  (в.  
"Лечител", бр. 35/2007 г.,  http://www.lechitel.bg/page.php?id=9) и „Тайната на 
автоимунните  заболявания  е  разгадана“  (в.  "Лечител",  бр.  34/2008  г.,  
http://www.lechitel.bg/page.php?id=8).

За  съжаление  „академиците“  се  движат основно  от  немедицински 
съображения  и  нито  се  интересуват  от  (нито  потвърждават,  нито 
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опровергават) моите заключения, нито желаят да работят с лаици като мен.  
Е, някои пациенти се възползват, но е тъжно, печално и абсурдно, че мнозина 
загиват, като се разминават и с този малък шанс...
1. Моето  твърдение  е,  че  АЛС е  от  групата  на  така  наречените 
„автоимунни заболявания“. Официалната медицина по цял свят не може да 
излекува нито един автоимунник! Ако сте прочели двете споменати статии,  
вероятно вече знаете защо.
2. Точното  наименование  на  това  болестно  състояние,  което  лекарите  
наричат АЛС, е всъщност:
• Невроборелиоза или
• Невродегенеративна борелиоза или
• АЛС с борелиозна (или друга първична инфекциозна) етиология.

Всъщност АЛС, по мои наблюдения и проучвания, в 99% от случаите е 
хронична лаймска болест (или  борелиоза),  локализирана  в  нервната 
система. Това е една от най-тежките форми на лаймска болест, но има още 
стотици диагнози,  които се обозначават съвсем погрешно и непълно като 
идиопатични (с неясен произход), а в действителност и при тях става дума 
за неразпозната лаймска инфекция...!

В  този  списък  попадат  повечето  от  случаите на множествена 
склероза,  Паркинсон,  Алцхаймер, психичните,  ендокринните  и  прочие 
„мистериозни“ разстройства,  всички  видове  диабет,  сърдечно-съдови  и 
ревматологични проблеми и т.н.

Трето.  Относно  трансплантацията  на  стволови клетки.  Досега 
резултатите се разпределят в три групи:
1. Подобряване - рядко.
2. Влошаване - по-често.
3. Без повлияване - най-често.

Ако  съм  успял  да  Ви  убедя,  че  моите  консултации  заслужават 
вниманието Ви, побързайте!

Обадете ми се,  без бавене, за да може Гого да се изследва по моята  
схема, която трябва да доуточним.

Тогава  той  ще  може  да  получи  едно  наистина  пълноценно  и 
оптимално диагностиране, каквото не се прави нито в Белгия, нито в Русия,  
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нито в САЩ... За да започнем и съответната оптимална терапия.
Бъдете здрави!
С най-добри чувства: Атанас ЦОНКОВ
21 април 2010 г.

След това ми се наложи да пиша и второ писмо:

Здравейте, Ева,
Не мога да си обясня защо не ми отговорихте на писмото от 21 април  

т.г., но това си е Ваше право... Само че не е в интерес на Гого!
Не  държа  да  се  съгласявате  с  мен,  но  можехте  да  ми  кажете 

евентуално по кой пункт и защо не сте съгласни, или да попитате, ако има  
нещо неясно, и т.н. Това би било полезно и за мен.

Не знам дали прочетохте двете ми статии (за Буш и за автоимунните  
болести) и дали не са пробудили някакви въпроси у вас?

Може  би  имате  някакви  медицински  приятели  -  съветници,  но  Ви  
обръщам  внимание,  че  никой  не  може  по-добре  (компетентно  и  
безкористно!) от мен да Ви консултира по проблемите на Гого!

Относно  финансовите  Ви  затруднения  във  връзка  с  предстоящото 
пътуване до Китай, искам да Ви кажа, че при мен дойде български пациент с  
АЛС,  който  беше  обиколил  всички  водещи  клиники  в  Австрия,  Швейцария,  
Франция, Германия, Русия и Китай (академични и алтернативни специалисти)  
-  без  да  му  помогнат! В  Китай му  бяха  взели  за  консултацията...  14 000 
долара.

След  няколко  дни  болният  почина,  но  успяхме  преди  това  да  му  
направим  изследвания,  за  които  ми  се  искаше  да  разговарям  с  Вас,  но  по 
неизвестни (?!) причини Вие не пожелахте да разговаряте с мен.

Досега двата мои теста (Симптоматичният и Лабораторният) щяха 
да Ви отговорят на много (най-важните) въпроси,  на които никой друг не  
може да Ви отговори...  Но Вие не пожелахте това и аз  сега изглеждам в  
ролята на досадник и натрапник...

Бъдете здрави и щастливи!
Ваш: ЦОНКОВ
P.S. Това е моят последен опит да помогна на Гого! Иначе - "насила 
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хубост не бива"!
12 юли 2010 г.

Електронният адрес на Гого и Ева продължаваше да мълчи, а през това 
време  вестници  и  телевизии  се  надпреварваха  да  си  вдигат  акциите,  като 
пишеха  или  говореха  всякакви  нелепици,  неистини  и  дезинформации  за 
драмата  на  певеца.  Ето  само  няколко  заглавия  от  тези  скудоумия  и  чалга-
журналистически творения:

• "Гого с РЕАЛНИ ШАНСОВЕ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ" 
(в. "24 часа - 7 май 2010)

•  "Лекуват  певеца  в  Израел  със  специални аминокиселини, 
раздвижват го още 10 дни" 

(в. "24 часа" - 7 май 2010)
• "Гого проходи с патерици, надява се на нов серум"

(в. "24 часа" - 11 юни 2010)
• "Гого търси спасение в Китай" 

(в. "Стандарт", 28 август 2010)
• "Басейн - новата надежда за Гого"

(в. "24 часа - 14 декември 2010)
В  този  басейнски  репортаж,  който  прелива  от  бодряческа 

журналистическа некомпетентност, могат да се прочетат твърде красноречиви 
редове: "След серия лечения у нас, в Белгия, Германия, Израел и Китай, Гого 
отново си е у дома, в родния Айтос. В навечерието на Коледа обаче гласът му 
звучи тъжно, а артикулацията му е забавена... Той не крие разочарованието си 
от  програмата  за  включване  на  доброволци  за  лечение  на  АЛС,  с  каквато 
надежда замина за Израел. Според Найденов това се оказало "ОБЩО ВЗЕТО, 
ПАРТЕНКА".

Не можех да остана безучастен пред подобни вестникарски "шедьоври" 
и на 16 декември 2010 г. писах до двамата автори - репортерите от в. "24 часа" 
Бисерка Станчева и Димчо Райков. Ето няколко извадки от моето писмо:
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"Може  би  някой  близък  на  Гого  и  Ева  съветник  (лекар)  им  мъти  
главите  да  събират  и  харчат  безполезно  стотици  хиляди,  да  скитат  (и  
страдат) по света,  а  не  пожелаха  да опитат нещо,  което е  безплатно и  
безопасно, може би поради широко разпространения национален комплекс,  
че чуждото е по-добро от българското...

Аз съм установил още през 2005 г.  коя е водещата  първопричина за 
АЛС,  както  и  за  всички,  още  десетки  други  автоимунни заболявания.  Те 
засега  са  „нелечими“  в  цял  свят  и  засегнатите  най-често  умират  не  от 
болестта,  а  от  нейното  драстично  „лечение“  с  кортикостероиди,  
химиотерапевтици и други имуносупресори (което е чиста неграмотност и в  
последна сметка винаги е фатално за болния)...

Запознат съм повече от всеки друг и с опитите да се лекуват такива  
болни  чрез  традиционна (а  не  както  погрешно  сте  писали  -  
„нетрадиционна“)  китайска  медицина и  всякакви  други  алтернативни 
методи.

Създадените от мен през  2005 г.  два  уникални  диагностични  теста 
позволяват това, което не се прави и не може да се направи никъде по света 
- болният да се диагностира етиологично.

За  да  може и  да се  лекува  етиологично,  т.е.  пълноценно,  наистина 
адекватно, оптимално!

През тези месеци на безполезно скитане и „опити“ за лечение,  Гого 
позволи на жестоката болест да прогресира и да става все по-необратима! 

Какво да се прави: „Насила хубост не бива!“
Разбира се,  за съжаление,  БАСЕЙНЪТ („новата надежда за Гого“) 

няма  да  му  помогне,  както  се знаеше предварително,  че  няма  да  му 
помогнат - и аз го уведомих своевременно за това - нито в Белгия, нито в  
Русия (където също се канеше да ходи), нито в Израел, Китай, но...!

Защото  навсякъде става  дума  за  безпомощна  (неефективна)  
симптоматична терапия (медицина).

А първопричинителят си остава (за тези „специалисти“) неизвестен 
и недокоснат!

Молбата  ми  към  Вас  е  -  да  се  информирате  по-добре  и  да  не  
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разпространявате (очевидно неволно) повърхностна, т.е. вредна информация.  
Журналистическата отговорност е по-тежка от царската корона!

Аз съм готов да отговоря на всеки Ваш евентуален въпрос."

Разбира се (съвсем в масовите традиции на българското вестникарство 
от края на 19 век!...), двамата репортери (Бисерка Станчева и Димчо Райков) 
нито  ми  отговориха,  нито  проявиха  що-годе  импулс  да  информират  по-
грамотно многобройната доверчива публика на "24 часа"...

Куче влачи - диря няма!
Диря обаче има - и тя е жестока! Дирята на незнанието, на страданието, 

на болките, на грешките, на огорченията, на мъчителния край...
Сред тези съществителни всеки може да разпознае своето, себе си - и 

болният, и лекарят, и репортерът.
Сагата на Гого и Ева продължава, но през декември 2010 г. тази музика 

зазвучава  (както  това  можеше  да  се  предскаже  още  преди  година!)  все  по-
тъжно и печално, депресивно и песимистично, на моменти - гневно...

Към края на декември  Иван и Андрей от  Нова ТВ включиха в ефир 
Ева,  която,  отчаяна  от  неуспешните  и  прескъпи  терапии  на  Гого,  заяви,  че 
лекарите го карат да "пие отрови".

Беше ми непоносимо болно да слушам тези гневни изблици (до голяма 
степен основателни), тези вопли.

Безрезултатни останаха опитите ми да се свържа с Иван и Андрей, а и с 
техния  PR  -  Даниел  Димитров,  както  и  с  Ева.  В  България  явно  има 
криворазбрана  свобода  на  словото, свобода  на  едно  по-специално  слово  - 
махленското, жълтичкото, чалгаджийското, безсъдържателното, неистинното...

Бях принуден да пиша до двамата телевизионни водещи, поне да узнаят 
какво не знаят.

Ето няколко абзаца от това мое писмо:

Уважаеми Иван и Андрей,
Преди  няколко  дни  във  Вашето  предаване  бе  излъчен  репортаж  за  

болния от АЛС Гого от „Тоника“.
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Поразен  съм  от  невежеството,  абсурдите  и  дезинформацията, 
която блика  от възгледите на  лекарите,  от думите  на  Ева,  съпругата на  
обичания певец, в последна сметка - от Вашето предаване.

...Ева се оплаква пред цяла България, че Гого пие напразно  отровите,  
които му предписват лекарите, но не казва защо Гого не взема  безвредните 
природни продукти, които му дадох, разбира се, безвъзмездно още преди осем 
месеца...

Не казва, че аз ги предупредих колко безсмислено и безнадеждно е да 
ходят и в Белгия, и в Русия (накъдето се бяха запътили първоначално),  и в  
Израел, и в Китай...

(А.Ц. Още при единствената ни среща с Гого, през април 2010 г., той ми 
каза, че някой му казал: "В Китай лекували АЛС без остатък!" Опитах се да 
му обясня, че това е лъжа, но...)

Защото ако Гого и Ева, ако българските лекари, ако Иван и Андрей не 
знаят, аз, грешният раб Божи (или жив богохулник) Атанас, знам.

Гого и Ева отказаха,  не пожелаха той да се диагностира по моите 
уникални методи (без никакви рискове и безплатно, разбира се!)?!..

Макар  че  аз  посочих  точната  етиологична (надявам  се,  че  знаете 
смисъла на тази дума!) диагноза на Гого още когато се чухме по телефона за 
първи път някъде през април 2010 година...

А през тези пропуснати месеци болестта напредва, тя е безпощадна,  
смъртоносна в около 99% от случаите.

...Ако  Ви  интересуват  моите  основания  да  предлагам  медицинска 
помощ на Гого, може да се запознаете поне с три мои публикации:

1.  „Защо  лаймската  болест  е  най-големият  здравен  проблем  на  
човечеството?“ - http://www.lechitel.bg/page.php?id=11

2. „Болен ли е Буш?“ - http://www.lechitel.bg/page.php?id=9
3.  „Тайната  на  автоимунните  заболявания  е  разгадана“ -  

http://www.lechitel.bg/page.php?id=8
И понеже  не  мога  да  гледам равнодушно  как  сега  пращат Гого  на 

заколение (сиреч  операция  на  мозъка  или  главата?!  Само  безмозъчни 
белопрестилковци могат да си играят така безсъвестно с човешкия живот!),  
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решил съм да публикувам във в. „Лечител“ цялата ми несъстояла се (тоест 
еднопосочна) кореспонденция със сем. Ева и Гого, с Нова телевизия, с в. „24  
часа“  и  прочие  личности  и  институции,  които  в  една  или  друга  степен  
служат  на невежеството и  може би на  своята професионална  суетност,  
самовлюбеност и безотговорност...

Драги ми Иван и Андрей, Гого не е единственият страдалец-жертва на  
лоша болест и на още по-лоша медицина, без да се броят безкрайните медийни  
безсмислици и сиромашката здравна култура на повечето българи...

София, 30 декември 2010 г.
Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. „Лечител“

В брой 1 от 2011 г. на  в. "Шок", на първа страница, може да се види 
тлъсто  заглавие:  "Съпругата  на  певеца  -  Ева  Найденова:  ДОКТОРИ 
УБИВАТ ГОГО", гарнирано със свежарски фотос на Ева.

От този репортаж научаваме от Ева, че:
"...Гого  е  опериран  спешно  поради  възпален  синус  (А.Ц.:  Бедната 

медицина, която не знае друго средство срещу синузит освен операция!).
Преди години Гого паднал от високо и после бил опериран.
Най-вероятно  още  тогава  се  е  отключило  рядкото  заболяване  на 

музиканта, гадаят медици. (А.Ц.: Лекари-диагностици или лекари-гадатели?!)
...Оказа се, че досегашното лечение в Израел и Китай е било напразно. 

В  Израел  похарчихме,  казва  Ева,  32  000  евро,  а  се  оказа,  че  е  лекуван 
неправилно... Чудя се  къде е акълът на тези доктори -  не само у нас,  по 
целия свят са мошеници."

След изявите на Ева по Нова ТВ и във в. "Шок" не издържах повече.
Не е ли странно, меко казано, че българските медии, които имат достъп 

до Гого и Ева, пишат или говорят предимно глупости и поднасят на публиката 
безполезни информации за семейната им драма (безполезни като "специалното 
лечение" на Гого -  и  в  България,  и  в  Китай),  а  "Лечител",  който искаше и 
можеше да бъде полезен на болния певец, се оказа извън неговия кръг!?...

Пратих наистина последното си писмо до Ева. Ето го:
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Драга Ева,
Още през юли 2010 г. Ви писах: "Насила хубост не бива", тоест, че не  

мога да задължавам Гого да се лекува по моите методи, но не очаквах, че ще 
отреагирате с...  безразличие,  мълчание и непукизъм на моите опити да Ви  
бъда полезен. Не очаквах, че публично (например по Нова ТВ) ще се оплаквате 
от това как Гого  пие отрови, а премълчахте, че не пожелахте той  да пие 
неотрови.

Не очаквах, че напразно ще продължите да обикаляте света - въпреки  
че аз предварително Ви информирах колко безполезно, скъпо и вредно е това 
за здравето на Гого. Че ще вървите само към адресите на невежеството, на 
некадърността и измамничеството, а ще загърбите единствената що-годе 
реална и смислена, обоснована, подплатена с факти и аргументи оферта 
на един българин...

Не  предполагах,  че  Вашето  възпитание  ще  Ви  позволи  да  не  ми 
отговорите поне с две думи!...

...И понеже не успях да се свържа нито с Вас, нито с Иван и Андрей 
(изглежда,  информационният  мрак  е  най-естествена  среда  за  повечето 
българи!),  не  ми  остана  нищо  друго,  освен  да  публикувам  цялата  моя  
(еднопосочна) кореспонденция с Вас.

Вие направихте, каквото можахте, за да не помогна на Гого и той да  
се влоши смъртоносно, но  тази публикация може да се окаже полезна за  
други, по-разумни пациенти.

Бъдете здрави!
София, 30 декември 2010
Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. "Лечител"

Вече  цитирах  думите  на  Ева  за  акъла  на  докторите.  А морала  им тя 
поставя в графата "мошеници".

Те (и българските,  и чуждестранните) са направили каквото са могли, 
каквото са учили, друго не им трябва. Другото трябва на Гого.
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Те са го "лекували" с Mydocalm, Arcoxia, Milgamma, Agapurin, Celebrex, 
Nivalin,  Thizanidin,  Baklofen,  физиотерапия,  балнеолечение,  иглотерапия, 
кинезитерапия,  лазерна  терапия,  плюс  израелски  аминокиселини,  плюс 
китайски билки...

Според някои авторитетни или псевдосоциологически анкети българите 
били май наравно с евреите - с най-висока интелигентност.

За евреите нямам достоверни данни, но относно българите не се нуждая 
от специални изследвания.

Масовият българин - бил той овчар или господар, пациент или лекар, 
политик  или  журналист,  чиновник  или  професор,  премиер  или  президент, 
депутат или електорален индивид - е надарен с няколко уникални качества:

• Акъл не иска от никого, иска пари.
•  Винаги  се  смята  прав  и  безгрешен,  като  Партията  на  Христо 

Радевски.
• Оплакването е неговото перманентно състояние - от раждането до 

смъртта.
• Първо приказва или действа, после мисли.
•  Българинът  често  вика:  "Помощ,  давя  се!",  а  ако  му  подадеш 

ръка, я удря и продължава да вика:"Помощ, давя се!"
•  На  българина  всичко  е  до  глезените  му -  политиката,  футболът, 

медицината,  естрадната  музика,  а  теорията  на  относителността  му се струва 
съмнителна и относителна...

• Българинът е по-склонен да вярва на лъжата, не на истината. 
Това е неговият най-чест избор, неговата способност да се ориентира и 

да избира.
На  същинските,  водещите,  неизвестните  причини,  поради  които 

масовият българин си е "извоювал" тези оценки, ще се спра, "когато му дойде 
времето". Това е страшна тема.

Очевидно  е  късно  и  вероятно  вече  невъзможно  да  помогна  на  Гого. 
Мисля, че поясних защо.

Написах, бях длъжен да напиша тези редове, защото няма кой друг да ги 
напише. Написах ги заради останалите,  хилядите други болни от „нелечими“ 
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заболявания.

Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. "Лечител"
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