
Публикувано във в.“Лечител“ бр. 48/2011

ИНФЕКЦИИТЕ

Шведски  учени  от  института  „Каролинска“  потвърждават 
теорията  на  на  Атанас  ЦОНКОВ  за  инфекциозния  произход  на  85%  от  
болестите, без дори да подозират това! 

„Каролинска“ или „Лечител“? 

Кой е пръв? 
Кой е прав? 
Кой е най-истинен, най-близо до истината? 
Става дума за ролята на вирусите при възникване на рака... 
И не само на вирусите... 
И не само на рака...!

Тези  и  други,  не  по-малко  съществени,  фундаментални въпроси  на 
медицината,  на  болестите  и  здравето,  на  профилактиката,  диагностиката  и 
терапията  на  най-тежките,  идиопатичните  (с  неизвестен  причинител), 
нелечимите,  смъртоносните  болести  се  поставиха  на  дневен  ред,  след  като 
световните  информационни  агенции  и  издания  съобщиха  през  октомври  за 
„откритието“ на шведски учени, че  близо 40% от раковите заболявания се 
дължат на вирусни инфекции. 

В действителност относително ново в случая е само констатацията, че 
още няколко онкологични диагнози (на мозъка - медулобластом при децата, на 
кожата -  Меркел клетъчен полиомавирус, и миша левкемия - причинена от 
ксенотропния вирус) – имат вирусна природа. 

Всички други „новини“ са отдавна известни на  хората,  които четат 
малко повече и/или работят върху тези проблеми. 

• За  вирусната етиология на  някои  видове  рак  се  знае  още  от 
началото на миналия ХХ век!.. 

• За високия процент на вирусната канцерогенеза (много по-висок от 
40%!) се знае от десетилетия!.. 

• За  инфекциозния произход (не само вирусен, но и бактериален и 
т.н.)  на повечето болести, които академичната медицина и днес третира като 
неинфекциозни или идиопатични (с неясен или неизвестен причинител) също 
се знае от десетилетия!.. 

• За  ваксините,  които  вече  са  създадени  (напр.  срещу  човешкия 
папилома вирус, предизвикващ рак на маточната шийка) или ще бъдат тепърва 
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произвеждани  срещу  новооткритите  онковируси,  трябва  да  се  каже  цялата 
нелицеприятна истина!.. 

• За  идеята  на  някои  онколози  като  проф.  Алън  Рикинсън  от 
Бирмингамския университет  (Великобритания),  който мечтае за  създаване на 
нови  терапии,  стимулиращи  имунната  система  сама  да  се  справя  с 
туморните клетки, трябва да се каже, че такива терапии съществуват от най-
древни  времена,  а  през  последните  десетилетия  те  бяха  модернизирани  и 
научно обяснени. 

Ето  какви  медийни,  научни,  социални  и  нравствени  проблеми 
изникват, когато е налице масов информационен дефицит – както сред водещи 
медицински  специалисти,  така  и  сред  журналисти,  които  популяризират 
техните постижения... 

Вируси и рак 

Поне от половин век е известно, че  около 10-15% от онкологичните 
заболявания се причиняват от вируси. 

Преди  няколко  месеца  откривателят  на  човешкия  папилома  вирус 
(HPV) и Нобелов лауреат проф. Харалд цур Хаузен заяви нееднократно: „Поне 
20% от раковите болести се дължат на вирусни инфекции“. 

През  октомври  т.г.  световните  медии  изстреляха  поредната 
медицинска сензация: „Около 40% от раковите диагнози се предизвикват от 
вируси“ - доказали изследователи от шведския институт „Каролинска“. 

В действителност вирусните инфекции играят съдбовна роля за човека 
в много по-широк мащаб и при много други здравни проблеми, като вирусите са 
главният етиологичен фактор при над 60% от злокачествените заболявания. 

За  съжаление  поради  властващите  в  конвенционалната  медицина 
„научни“  догми  и  търговски  практики,  досега  не  е  създадено  нито  едно 
ефективно и безвредно средство срещу онковирусите! Така че даже да беше 
доказано, че всички ракови болести са вирусни по своята природа, това нямаше 
да промени съдбата на онкопациентите. 

След съобщението на шведските изследователи за вирусния произход 
на  рака,  някои  медицински  експерти  и  журналисти  лансираха  още  веднъж 
надеждата  за  разработване  на  противоракови  ваксини.  Твърде  бодрячески, 
лековат и илюзорен оптимизъм! 

Нека не забравяме горчивия опит с ваксините срещу вируса на СПИН-
а или на грипа, срещу човешкия папилома вирус или лаймската бактерия и т.н. 

Вече споменах за природните лечебни средства,  които са не просто 
интересна алтернатива, а и единствената ефективна и безвредна „имунизация“, 
профилактика и терапия, когато става дума за някои вируси, бактерии и други 
инфекциозни врагове на човешкото здраве. 
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Впрочем  оптималното  лечение  при  различни  инфекциозни 
заболявания ще бъде тема на отделна статия във в. „Лечител“ през 2012 г. 

Тук  няма  да  цитирам  собствените  ми  публикации,  засягащи 
онковирусите, защото макар и водещи,  вирусните инфекции са само част от 
инфекциозната армия, която причинява безчислен брой заболявания... 

Всъщност  първото  ми  хрумване  за  инфекциозния  характер  и  на 
неинфекциозните болести, дойде през 1967 г., след като чух от мой колега в 
БНР за  трагичната  съдба  на  едно  четиричленно  семейство...  За  сравнително 
кратко време и четиримата починали от рак. Така тръгнах по инфекциозната 
следа, не само вирусната... 

Вирусната канцерогенеза се изследва около половин век и в БАН от 
70-членен екип под ръководството на  проф.  Иларион Янчев, патоморфолог и 
вирусолог.  Той  заяви:  „Ние  установихме  6-7  вируса,  които  доказано 
причиняват рак у човека, а някои от тях - и при животни...“ 

Да, но БАН не е „Каролинска“!... А и българските журналисти в общи 
линии слугуват на инерцията, на модата, на задграничните авторитети, вместо 
да служат на истината и на мислещата публика! 

„Каролинска“  не  чете  „Лечител“  и  от  това  губят  всички:  и 
„Каролинска“, и „Лечител“, а най-вече хората, които се нуждаят от здраве! 

Търсете инфекцията! 

През далечната 1968 г., очевидно поради медицинско невежество (не 
знаех, че според медицинските корифеи „това не може да бъде!“) формулирах за 
първи  път  една  теоретична  концепция,  която  гласи:  „Всички  болести  са 
всъщност инфекциозни с изключение на тези, за които това все още не е 
доказано.“ За хората с буквалистично мислене запазих съвета пред тази фраза 
да добавят думичката „почти“. 

Който е следил медицинските новини по света, сигурно е забелязал, че 
за  тези  четири  десетилетия  се  появиха  над  40  научни  съобщения, 
потвърждаващи моята „крайна“ теория... 

Като се опирах на тази солидна мисловна конструкция, изградена от 
факти, наблюдения,  анализи,  логика и интуиция,  през 1979 г. изказах своята 
убеденост, че стомашната язва (хилядолетна идиопатична диагноза!) се дължи 
на бактериална инфекция. 

Само след четири години двама находчиви и дръзки изследователи - 
Маршал и Уорън, огласиха своята  констатация:  бактерията Хеликобактер 
пилори предизвиква  язва  на  стомаха  (над  80%  от  случаите),  на 
дванадесетопръстника (над 95%) и стомашен рак - в над 60% от случаите. 

И през 2005 г. двамата учени получиха съвсем заслужено Нобелова 
награда за епохалното си откритие. Това не пречи и лекари, и журналисти да 
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пишат  разни  недомислия  за  тези  заболявания  на  стомашно-чревния  тракт, 
игнорирайки  изцяло  Хеликобактер  пилори,  сякаш  тази  бактерия  нито  е 
откривана, нито съществува, нито има някаква връзка с въпросните болести!? 

А за любителите на по-дълбоки истини бих препоръчал и моята статия 
по  същата  тема:  „Нобеловата  бактерия  -  на  великите  откриватели  и 
грешките им са велики” (в „Лечител“, бр. 17 и 18/2006). 

Сега  шведските  онколози  добавят  още  2-3  тухли  в  сградата  на 
моята  инфекциозна  теория,  а  именно  със  заключението  си,  че  смятаните 
доскоро  за  неинфекциозни болести  като  медулобластом  (рак  в  мозъка), 
Меркел-клетъчен карцином (рак на кожата) и един вид миша левкемия  са де 
факто инфекциозни по своята същност, първичната им етиология е вирусна. 

Психиатрите - теоретици и практици – не искат и да чуят нещо по-
различно от написаното в техните брадясали и мухлясали ръководства, които 
силно намирисват на ХIХ век... За тях психогенните болестотворни фактори 
са  почти  „всьо  и  вся“,  макар  че  този  медицински  канон  не  може  да  върне 
здравето на нито един психиатричен пациент. 

А  междувременно  се  оказахме  в  ХХI  век  и  някои  американски  и 
чешки учени, както и моята нескромна личност доказахме, че водеща причина 
(и най-непреодолима!) за повечето психични разстройства са... Да, познахте - 
ПАК  ИНФЕКЦИИТЕ!  На  първо  място,  засега,  са  лаймската борелиоза и 
токсоплазмозата... 

„И - какво от това?!“ - казал един пън! 
Очевидно този пън е на ясла в Световната здравна организация (СЗО), 

от чието име е съчинил доклад, публикуван през април 2011 г. 
Там  черно  на  бяло  може  да  се  прочете:  „Повече  от  половината 

смъртни случаи в света са вследствие на хронични  неинфекциозни болести, 
включително  рак, сърдечно-съдови заболявания, диабет, цироза на черния 
дроб“. 

Значи шведските изследователи са нагазили лука, с тяхната вирусна 
канцерогенеза, да не говорим за моя милост, дето твърдя и доказвам, че  над 
85% от всички болести, включително и смятаните за неинфекциозни или 
за идиопатични, включително и споменатите в доклада на СЗО диагнози, по 
същество, по своя първичен произход са инфекциозни!... 

Твърдоглавите  висши  бюрократи  от  СЗО  обаче  продължават  да 
разпространяват  невежествените  си  представи  за  „неинфекциозните“ 
заболявания!.. 

Лаймската революция 

Казусът  „Лаймска  болест“  е  особено,  голямо,  специално 
предизвикателство  в  историята  на  медицината  и  на  човешката  цивилизация. 
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Това  е  един  от  най-поучителните  примери  за  трайната  и  гибелна  сила  на 
медицинските догми, подплатени и с нечисти комерсиални интереси. 

Тук  като  че  ли,  на  пръв  поглед,  всичко  е  ясно  и  безпроблемно  - 
„Лаймската болест се предизвиква от бактерията  Борелия бургдорфери.  За 
нейното диагностиране има великолепни тестове (Елайза, Имуноблот и PCR), 
а за лечението й се предлага набор от мощни антибиотици...“ 

Да, ама - не! 
Американските  здравни  власти  (и  не  само те!)  не  приемат,  че  има 

„таково  животно“  като  хронична лаймска болест.  Нека  да  им  влезем  в 
положението - здравните чиновници може и да не са корумпирани до един, но 
всички са се дипломирали по учебниците (сега са същите!?), в които пише, че 
тази болест се причинява от кърлежово ухапване, за нея има два-три отлични 
диагностични  теста,  а  за  изкореняването  и  са  достатъчни  двуседмични  или 
двумесечни антибиотични курсове... 

Уви! Няма нищо по-далече от истината!.. 
В една или друга степен това мое становище се защитава от неколцина 

"дисиденти"  (медици  с  по  4-5  специалности)  в  американската  медицинска 
наука, сред които бих споменал: проф.  Уилям БУРГДОРФЕРИ, чието име не 
случайно носи и лаймската бактерия,  проф.  Дитрих КЛИНХАРД,  интересен 
алтернативен  терапевт,  световноизвестната  и  призната  американска 
инфекционистка проф. Лида МАТМАН, която в писмо до мен потвърди моите 
констатации с категоричната фраза:  "Всеки от нас е инфектиран с лаймска 
бактерия",   лабораторният  експерт  проф.  Джоан УИТАКЪР,  която  до  80-
годишна възраст изследваше само тази бактерия, като от първите 400 кръвни 
проби изпратени й от десетки страни, само две не носили лаймската борелия 
бургдорфери,  д-р Чарлз ДЖОУНС,  педиатър  от  щата  Кънектикът  (САЩ), 
лекувал хиляди деца заради лаймска болест; проф. Луис РОМЕРО, възпитаник 
на Харвард... 

По много причини аз се занимавам с лаймската инфекция вече над 10-
15 години. 

През 2005 г. създадох  два  оригинални  диагностични  теста 
(Симптоматичен  и  Лабораторен),  които  „улавят“  над 90% от  случаите  на 
хронична  лаймска  инфекция.  Споменатите  по-горе  три  американски  теста, 
които  са  твърде  ефективни  при  прясна  инфекция,  улавят  едва  1-2%  от 
хронифицираната лаймска болест. 

През същата година (2005) завърших първия вариант на моята книга 
„Тайните  на  лаймската  болест  или  за  необходимата  революция  в 
медицината“.  Моите  пациенти  са  от  петте  континента  и  вече  надхвърлят 
числото 60 000 души. Не за да се хваля или самоизтъквам, ще отбележа, че още 
през  2004  г.  английското  списание  „Това,  което  докторите  не  ви  казват“ 
(WDDTY) помести статия от главната му редакторка Лин Мактагърт,  според 
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която  най-успешният лечител на лаймска болест в света е Атанас Цонков 
от България! 

Разбира  се,  много  по-важно е  не  кой  какво  говори  за  мен,  а  каква 
работа вършат моите диагностични тестове, моите индивидуални терапевтични 
схеми, моите теоретични и практически разработки. 

Ще посоча само няколко от сензационните твърдения в "Тайните на 
ламската  болест...",  които  обаче  са  подкрепени  от  хиляди  анализи  в  най-
модерни лаборатории – преди, по време и след лечението на болния, епикризи 
на пациента от най-реномирани български и/или чуждестранни клиники и т.н. 

• „Доказани  са  над 30 начина за  разпространение  и  предаване  на 
лаймската инфекция, но това става най-често чрез сексуални контакти.“ 

• „Тази  инфекция  няма  само  50-60  симптома,  както  пише  в 
академичните медицински книги, а е свързана с над 700 симптома, синдрома 
и болестни състояния, които съм описал в моя неиздаден ръкопис.“ 

• „Лаймската  инфекция  се  открива  у  всеки  пациент  с  диагноза: 
синдром  на  хроничната  умора,  фибромиалгия,  Алцхаймер,  а  може  да 
предизвика и което и да е  заболяване от учебника по психиатрия,  също 
някои  видове  рак  на  кръвта  и  лимфите,  над  80-90%  от  сърдечно-съдовите, 
ендокринните,  екзокринните,  ревматологичните,  белодробните  и  други 
болести.“ 

• „Когато някой болен (с диагноза от споменатите) умира, и неговите 
близки,  и  лекарите  даже  не  подозират,  че  той  умира  най-вероятно  от 
ХРОНИЧНА ЛАЙМСКА ИНФЕКЦИЯ!“ 

• „В действителност лаймската борелиоза е най-масовата епидемия и 
най-големият убиец на хора в света.“ 

Ако  при  сложно  престъпление  с  неизвестен  извършител 
криминалистите употребяват шеговития, но често продуктивен съвет „Шерше 
ла  фам“  („Търсете  жената“),  така  при  неясна  диагноза,  при  упорити  и 
неповлияващи се  от  нищо хронични заболявания,  аз  препоръчвам:  „Търсете 
инфекцията!“ И ако умеете да търсите компетентно, най-често ще попадате на 
„тази жена“ - лаймската бактерия! Но не забравяйте, че нямате и 1% шанс да 
засечете Борелия бургдорфери, ако я търсите с Елайза, Имуноблот или PCR!.. 

Лаймската  болест  е  новият  ВЕЛИК ИМИТАТОР на  десетки  и 
стотици уж добре познати диагнози. Ако за някого този нов медицински хап е 
труден за преглъщане, проявявам разбиране, но с фактите не мога да споря, не 
мога да се преборя, не мога да ги променям. Само ги издирвам и се опитвам да 
ги обяснявам... 

Който желае и който може, нека се възползва от тях. 
Ще  припомня  отново  мъдрото  завещание  на  древните  лечители: 

„Който добре диагностира, той и добре лекува“. 
За жалост не само преди Христа и през Средновековието, но и днес 
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(на малко по-високо равнище) медицината борави главно със симптоматични и 
идиопатични диагнози – и съответно с такива терапии. 

Симптоматична  и  медикаментозна  медицина! Тоест  сляпа  или 
полусляпа и полуотровна или смъртно интоксикираща! 

Не е въпрос да се позоваваме на някоя си гадателка Елън Уайт или на 
унищожителката на „всички видове рак“ Хулда Кларк, че ракът се причинявал 
от вируси... Това може да го каже и всяко дете, което може да чете или да слуша 
радио  или  да  гледа  телевизия  или  да  се  рови  из  боклукчийските  Интернет-
форуми... 

Тук-таме  обаче  някои  хора  изследват  сериозно  тази  жизненоважна 
материя. 

Моята инфекциозна теория, както личи и от кратката й дефиниция, не 
се ограничава само до вирусите. 

Нейният  гръбнак  са  предимно  вътреклетъчните  патогенни 
микроорганизми: вируси,  бактерии,  L-бактериални  форми,  хламидии, 
рикетсии, приони и други паразити като токсоплазмозата, токсокарозата... 

Вътреклетъчните  патогени  предизвикват  с  еднакъв  успех  и 
ракови,  и  автоимунни  болести,  и  системни  васкулити,  и  алергии,  и 
невродегенеративни страдания, и безчет други хронични, идиопатични и 
нелечими  болестни  състояния. Защото  е  дълбоко  погрешно  да  рамкираме 
онкологичната  етиология  само  в  няколко  хиляди  химически  канцерогена. 
Доказани канцерогенни фактори са и много лекарства, и тютюнопушенето (над 
90% от белодробния рак се дължат на тютюневите смоли), и вирусите (макар че 
сред  тях  се  нареждат  не  един  и  два  от  известните  -  и  колко  ли  още  от 
неизвестните!) - вируси като човешки папилома вирус, хепатит В и хепатит С 
вируси, цитомегаловирус, Епщайн-Бар вирус... 

Рак  могат  да  предизвикат  и  такива  популярни  бактерии като 
Хеликобактер пилори или лаймската бактерия Борелия бургдорфери... 

На тези въпроси е посветен моят ръкопис  „Ракът е И инфекциозна 
болест“, на тях се спирам по-подробно и в документалния филм „Прозренията 
на  един  лечител“,  заснет  през  октомври  2009  г.  (а  не  след  „шведския“ 
октомври 2011 г.). 

За да не обременявам уважаемия читател с толкова информационни 
хапчета наведнъж, а и за да не повтарям излишно казаното преди години, ще 
посоча няколко мои публикации, от които любознателният човек би могъл да се 
осведоми по-обстойно както за произхода и лечението на куп идиопатични и 
„нелечими“ заболявания, така и да прецени кой (имам предвид „Каролинска“ 
или  „Лечител“)  къде  стои  във  времето  и  пространството,  в  календара  на 
историята, в медицинската теория и практика, във и зад видимия хоризонт: 

1.  "Защо лаймската  болест  е  най-големият  здравен  проблем  на 
човечеството?" (доклад,  изнесен  на  Балканския  медицински  конгрес,  28-30 
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септември 2006, Варна и поместен във в. "Лечител" - бр. 40/2006 г.). 
2. "Болен ли е Буш?" (в. "Лечител" - бр. 35/2007 г.). 
3.  "Тайната  на  автоимунните  заболявания  е  разгадана" (в. 

„Лечител“ - бр. 34/2008 г.). 
4. "Коя е първопричината за Алцхаймер?" (в. „Лечител“, бр. 4/2011 

г.). 
5. "ГОГО - българската драма!" (в. "Лечител" - бр. 8/2011). 
6."Какво представлява Симптоматичният тест?" (в."Лечител" - бр. 

22/2011). 
7. Статия за Атанас Цонков в енциклопедия „Светила в българската 

медицина“ (2010 г., издание на „Сириус 4“). 
8. Статия за Атанас Цонков в енциклопедия „Бележити съвременни 

българи“ (2011 г., издание на „Сириус 4“). 
9.  „Прозренията  на  един  лечител“ -  документален  филм  от  66 

минути и версия от 122 минути, заснет през октомври – ноември 2009 г. 
10. Нотариално заверени ръкописи, запазващи авторския приоритет 

на моите главни теоретични разработки и терапевтични постижения (от 20 май 
2005 до 27 октомври 2006 г.). 

Моята основна теза за произхода на болестите гласи, че  над 85% от 
всички, все още смятани от ортодоксалната медицина за неинфекциозни или 
идиопатични заболявания в действителност  са инфекциозни  (или вирусни, 
или бактериални, или от смесен инфекциозен тип и т.н.). 

Основание  за  това  твърдение,  което  е  изказано  и  публикувано 
многократно  от  мен  през  последните  3-4  десетилетия,  са  и  медицинските 
документи  на  хиляди  мои  пациенти,  а  и  някои  от  пациентите  могат  да 
свидетелстват „на живо“ за достоверността на тези думи. 

Целият  мой  архив  е  отворен  за  добронамерени  и  любопитстващи 
изследователи,  здравни  служители,  лекари-специалисти,  журналисти,  за  по-
широко скроени политици... 

Аз  не  търся,  както  съм заявявал  по други поводи,  нито пари,  нито 
награди, нито аплодисменти...  Получил съм в достатъчно количество от най-
ценното  богатство  –  признателността  на  моите  оцелели  или  оздравели 
пациенти. 

Търся разбиране у властимащите - напразно! 
Търся клиницисти,  с  които  съвместно да  продължим  по 

плодотворните пътеки - безуспешно! 
Търся телевизия, която да раздвижи общественото блато, да намалим 

заедно човешките  страдания.  Злочестите  болни  от  чужбина  да  идват  да  се 
лекуват  у  нас,  а  не  нещастните  български  пациенти  да  се  скитат  бедни, 
безутешни и нелечими по чуждестранни клиники-кожодери... 

Търся поне един  министър (бил той здравен,  финансов,  вътрешен, 
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външен, икономически, социален или военен), поне един  премиер, поне един 
парламентарен шеф или лидер на парламентарно представена партия,  поне 
един  президент на Република България,  който  да  прочете  моето  кратко 
писъмце до него,  който да намери 5-10 минути за  разговор с  моята досадна 
особа,  вместо  всички  досега  вкупом  и  поотделно,  както  и  почти  целият  ни 
народ само да пищи, хленчи и тръби, че нямало пари за това или онова, а в 
същото време всеки от тях пилее малко или повече пари на вятъра... 

Кой  да  им  каже,  че  пари  се  печелят  не  само  с  вопли,  молитви, 
просия, стягане на колана (най-вече народния колан!), а с акъл! 

Да,  но  нашенецът  -  от  портиера  до  премиера  -  изповядва  друга, 
странна философия: „Акъл не ща, пари ми дай!“ 

С тази стародавна национална традиция, технология, „мъдрост“ или 
мантра, българинът никога няма да се сдобие нито с пари, нито с акъл, нито със 
здраве,  нито  с  достойнство,  нито  с  някаква  друга  драгоценност!  И  ще 
продължаваме да дишаме праха на другите народи... Докога? 

Атанас ЦОНКОВ 
Медицински консултант 
на в. „Лечител“
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