
Нито един ваш въпрос без отговор

Какво представлява Симптоматичният тест?

„Чувала  съм  да  се  говори  за  Симптоматичния тест на  Атанас 

Цонков, а и във в. „Лечител“ съм срещала текстове, в които препоръчвате на  

болните да попълнят този тест. Ако той е наистина толкова ценен, бихте ли  

разказали по-подробно за него в „Лечител“?“

Мария Енева, гр. Казанлък

Симптоматичният интегрален тест (СИТ), който имах щастието да 

формулирам през 2005 г., остава и до днес непознат и неизвестен на лекарското 

съсловие.

И това е така не защото аз го крия от любознателното и милосърдно 

око на лекарите, а защото те не проявяват никакъв интерес, никакво желание да 

се запознаят с неговата същност и да го прилагат в диагностичната си практика, 

ако  преценят,  че  може  да  им  върши  работа.  Най-вероятно  дипломираната 

медицина смята, че в нея не съществуват диагностични проблеми и неясноти 

или пък, ако все пак се срещат такива от дъжд на вятър, те няма да бъдат и не 

могат да бъдат решени от някакъв си аматьор. Аз наистина съм  медицински 

лаик,  каквито  са  били,  с  извинение,  и  манифактуристът Льовенхук,  и 

химикът Пастьор, и  носителят на две Нобелови награди Лайнъс Поулинг..., 

но аз не съм кандидат за Нобел! Просто имах животоспасяваща потребност да 

се  самодиагностирам,  след  като  десетки  светила  на  българската  академична 

медицина  се  оказаха  безсилни  да  установят  защо  и  от  какво  всъщност 

боледувам, а нямаха и основания, нито кураж да ме пратят на психиатър, както 

постъпват лекарите по цял свят в подобни случаи...

В  същото  време  аз  имах  и  не  малко  пациенти  с  клинична 

симптоматика, твърде сходна с моята. И те търсеха спасение, жадуваха за точна 
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и обоснована диагноза, за ефективна терапия.

След дългогодишни лутаници,  безплодни симптоматични терапии и 

безнадеждност, както и много четене, нестандартни лабораторни изследвания, 

анализи на хиляди сходни казуси с неясна или очевидно погрешна диагноза, 

стигнах  до  идеята  за  днешния  Симптоматичен тест,  който  заедно  със 

създадения по-късно Лабораторен интегрален тест, съставляват части от един 

уникален Комплексен метод за оптимално диагностиране.

Първоначално  Симптоматичният тест възникна  за  адекватно 

идентифициране  (особено  съвместно  с  Лабораторния тест)  на  хроничната 

лаймска болест, а после, след десетки добавки, корекции и редакции, той се 

прилага успешно за първична, а често и за окончателна цялостна диагностика 

на  болни,  които  имат  „букет“  от  заболявания  и  чието  „лечение“  е  по-скоро 

неадекватно,  главно  симптоматично  и,  разбира  се,  неефективно,  понякога  и 

убийствено.

Частична информация за Симптоматичния тест може да се намери в:

1. „Защо Лаймската болест е най-големият здравен проблем на 

човечеството?“ -  доклад  пред  Балканския  медицински  конгрес  –  28-30 

септември, гр. Варна, който е публикуван във в. „Лечител“ бр. 40/2006.

2. „Болен ли е Буш?“ - в. "Лечител" - бр. 35/2007.

3. „Тайната  на  автоимунните  заболявания  е  разгадана“ -  в. 

"Лечител" - бр. 34/2008.

И  трите  статии  могат  да  се  намерят  и  на  сайта  на  „Лечител“ 

(http://www.lechitel.bg/page.php?id=11).

4. Документалният филм „Прозренията на един лечител“ (2009-

2011г.), който скоро ще бъде представен пред публиката.

Приложен вече при хиляди пациенти, Симптоматичния тест показва, 

че работи, че е незаменим диагностичен инструмент, особено при хронично и 

тежко болни, които спадат към непомерно голямата група пациенти, страдащи 

от  едно  или  десетки  идиопатични (тоест  с  неизвестни  първопричинители) 
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заболявания.  Списъкът  на  тези  „диагнози“  е  унизително,  показателно, 

отчайващо и смразяващо дълъг. Ще спомена само няколко от тези „болести“, 

които  е  по-логично  и  почтено  да  наричаме  синдроми:  лупус,  Сьогрен, 

псориазис,  М.С.,  Паркинсон,  ревматоиден  артрит,  Алцхаймер,  Адисон,  АЛС 

(Амиотрофична  латерална  склероза,  от  която  страда  певецът  Гого,  както  и 

световноизвестният  физик  Стивън  Хоукинг),  склеродермия,  Рейно, 

саркоидоза  и  всички  други  „автоимунни  заболявания“,  всички  системни 

васкулити, всички видове диабет, голяма част от случаите на дерматит, екзема, 

астма,  алергии,  анемии,  ревматизъм,  сърдечно-съдови  болести,  метаболитни 

проблеми, най-малко 3-4 вида рак и пр., и пр.

Твърде  красноречива  демонстрация  за  възможностите  на 

Симптоматичния тест (дори  без  Лабораторния тест!)  е  диагнозата,  която 

поставих (от разстояние, само въз основа на оскъдните медийни информации за 

болестните симптоми) на президента Буш-младши още през 2005 г. - хронична 

лаймска болест!  Това стана  две (2) години ПРЕДИ проф. Уърмсър, един от 

най-известните  специалисти  по  лаймската  болест  в  САЩ,  да  обяви,  че 

„Президентът Буш като че ли имаше лаймска болест...“ и други професорски 

абсурди, за които може да се прочете в „Болен ли е Буш?“.

Относно  качествата  на  Симптоматичния тест е  достатъчно  да  се 

цитират два факта.

Той улавя над 90% от случаите на хронична лаймска борелиоза (или 

инфекция)  докато  кой  да  е  от  трите  стандартни  и  най-добри  лабораторни 

тестове в света: Елайза, Имуноблот и PCR, поотделно или заедно улавят едва 1-

2%!

Ще добавя също, че досега само 1-2 души не са успели да попълнят 

правилно  Симптоматичния тест,  толкова  той  е  лесен,  опростен,  понятен  и 

прагматичен.

От  съществуващите  над  700  симптома  и  болестни  състояния, 

свързани с  лаймската  инфекция  и  неизвестни на  конвенционалната 
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медицинска  наука,  съм  подбрал  и  включил  в  този  тест  около  170.  Те  са 

групирани в 100 пункта.

Ето как изглеждат няколко от тези пунктове:

1. Умора, отпадналост, синдром на хроничната умора

..........................

7. Болки в мускулите, в ставите, в костите, блуждаещи болки

............................

36. Парестезии  (изтръпване,  мравучкане,  бодежи,  парене  –  на 

ходила, прасци, ръце, лице)

.............................

50. „Автоимунни“ болести: лупус, артрит, астма, сенна хрема

.............................

73. Прилошаване при пътуване (кинетоза)

..............................

76. Чести контакти със или отглеждане на: кози, овце, крави, кучета, 

котки, коне, папагали, канарчета, хамстери, други животни

..............................

85. Нередовна  менструация  –  избързваща  или  закъсняваща, 

свръхобилна или много оскъдна, болезнена (преди менопаузата)

...............................

Болният,  за  около  15  минути,  може  да  попълни  теста,  като 

подчертава само симптомите,  които има в  момента или е  имал някога.  Ако 

може, отбелязва и откога ги има или кога ги е имал.

Това е всичко!

Останалото  е  задължение  на  лечителя  (или  лекарите,  които  засега 

изглежда  нямат  случай  на  неясна диагноза  или  нелечим пациент,  защото 

игнорират от своите олимпийски висоти моите диагностични и терапевтични 

методи!) да интерпретира данните от попълнения тест.

Тези  данни  (подобно  на  данните  от  едно  лабораторно  тестване, 
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назначено  от  лекар)  сами по  себе  си  не  са  диагноза,  а  подпомагат  сложния 

диагностичен  процес.  Е,  понякога  дори  само  3-4  пункта (показателя  или 

симптома)  са достатъчни,  за  да  закова  със  100%  сигурност  диагнозата  – 

хронична лаймска инфекция, но това е друга тема, която заслужава отделно 

внимание.

Симптоматичният тест се предоставя на болния винаги безплатно!

Освен  това  съм готов  да  го  демонстрирам  във  всяка  клиника  и  да 

запозная  с  неговите  тънкости  всеки  лекар  и  специалист...  Включително  и 

здравният министър, който изглежда е решил всички проблеми на медицинската 

наука и здравеопазването и поради това не се интересува – ама никак! - нито от 

този тест,  нито от  други полезни идеи,  тестове,  методи,  програми,  които му 

предлагам!?..

„Здраве да е!“ - казва и в такива безумни ситуации най-болният народ 

в Европа – българският!

Атанас ЦОНКОВ

Медицински консултант на

в. „Лечител“
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