
Публикувано във в. „Лечител“ бр.33/2011

МОРГЕЛОНОЗАТА

Мними моргелони, медицински фараони, медийни балони - или 

какво се крие зад „мистериозната моргелонова болест“?

Изглежда,  някой  има  интерес  от  това  хората,  колкото  може  повече 

хора,  да живеят,  да се лутат,  да страдат ВЪВ и ОТ незнание,  безпомощност, 

дезинформираност, дазориентираност, невежество!...

Тези дни един вестник („168 часа“ - 29 юли 2011 г.) шокира жадната 

за  шокове  публика  с  разпрострялата  се  върху  три  вестникарски  страници 

„сензация“, озаглавена:  „Първа заразена от новата „проказа“ в България!” 

Колегите  са  намерили  за  уместно  да  сложат  и  допълнителен  знак,  че  тази 

„новина“ може да се прочете „Единствено и само в „168 часа“... 

Публикацията  е  обозначена  още  като  „Разследване  168“.  Чудесно! 

Жалкото е само, че в случая разследване няма!

Има избирателен преразказ на „информацията“ по темата в интернет, 

една  добросъвестна,  но...  регистраторска,  некомпетентна,  по  същество 

дезинформираща  анкета  с  някои  от  главните  нашенски  специалисти:  проф. 

Николай Цанков,  дерматолог; проф. Вихра Миланова,  психиатър; доц. д-р 

Каменна  Вутова,  паразитолог;  д-р  Георги  Джупанов,  психиатър;  д-р  Ина 

Бучкова,  паразитолог;  проф.  д-р  Иван  Миланов,  невролог,  дмн;  доц.  д-р 

Жана Казанджиева, дерматолог.

Отчетът  или  заключението  на  разследващата  журналистка  Люба 

Николаева,  оформено като вътрешно подзаглавие,  гласи:  „Повечето лекари 

смятат,  че  на  болните  им  трябва  психиатрично  лечение.“ Изглежда,  и 

репортерката споделя това становище. Да не би пък случаят да се използва от 
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психиатрите за набиране на повече пациенти?

„Обсебените  от  мистериозните  симптоми  стават  популярни  като 

моргелони“  -  пише „168 часа“  и  комай авторката  (също като  анкетираните) 

смята,  че  тези  пациенти  са  обсебени от  симптомите  на  моргелонозата 

(наричана още „чума“ или „проказа на ХХІ век“, моргелонов синдром и пр.), 

тоест, че става дума за една „фантазна“ или „модна“ болест. Впрочем това до 

голяма степен е вярно, но  истината е много далече от интерпретациите на 

медиите  и  медиците,  че „моргенолозата“  е  болест  не  на  кожата,  а  на 

психиката, както категорично, безпардонно и неоснователно, неаргументирано 

отсича една от анкетираните специалистки...

Специалистите, странно защо, се разминават не само с пациентите, но 

и един с друг...?!

Някои лекари се оплакват, че болните не искали да влязат в болница, 

за да се изследват, диагностират и лекуват, а техни колеги се жалват, че други 

пациенти пък напирали да влязат в болница, после във втора, в трета, само и 

само „да докажат, че са болни“ (синдром на Мюнхаузен или дори синдром на 

„делегиран“ Мюнхаузен!?).

Не  е  сериозно  да  обсъждам  проблема  за  поведението  на  някои 

пациенти, които по една или друга причина (а понякога и поради характера на 

своята  същинска  болест)  са  особено  трудни  за  диалог,  за  сътрудничество  с 

лекаря и т.н.

В  това  съм се  убедил  многократно  и  изобилно  от  контактите  ми  с 

десетки хиляди болни!

Този факт обаче не може да служи като аргумент, за да се твърди, че 

болните  не  са  болни,  че  пациентите  нямат  органично  или  инфекциозно 

заболяване,  а  си  въобразявали  една  или  друга  причина  за  симптомите  си  и 

фактически страдали от ... халюцинации?!

Остава  само  една  крачка  съсловието  в  бели  престилки  да  прокара 

Закон  за  принудително  лечение (помните  ли  „червените  психиатрии“?)  на 
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онези  досадни  пациенти,  които  според  некадърните  да  ги  диагностират 

(пълноценнно, етиологично и адекватно) дерматолози, невролози, психиатри 

и пр. „специалисти“ са чисто психиатрични случаи (!?).

Това не е видение на някой неозаптен моргелон, но такава е логиката 

на  диагностичното  мислене,  демонстрирано  и  от  български,  и  от  повечето 

чуждестранни медици! 

Тъжно и страшно!

Забележете с какви дребнави, махленски, жълти пикантерийки боравят 

и  психиатри,  и  журналисти.  Ако  това  е  обяснимо  за  „168  часа“,  който  се 

самоопределя  като  „вестник  за...  шоу“,  то  за  какви  се  смятат  положилите 

Хипократова  клетва  (човек  се  пита  дали  са  я  чели поне  веднъж?),  които  се 

гаврят  със  страдащите,  говорейки  за  тях  като  за  „Болните  с  кибритените 

кутийки“ (в  кутийки носят  косми,  листи  и  други „доказателства“  за  своята 

болест),  „нападнатите  от  несъществуващи буболечки  и  зарази“.  Пациентите, 

според  хипократовци,  сами  си  предизвиквали  болестни  симптоми  с  цел  да 

станат обект на внимание и лечение (синдром на Мюнхаузен). Ставало дума за 

„налудна паразитоза“ или „дерматозна налудност“, т.е. за психоза. При такава 

психиатрична  логика  и  диагностична  „яснота“  всеки  немедик  може  да 

заподозре и авторите на тези налудни „диагнози“ в...  психиатричен проблем. 

„Често  има  и  тактилни халюцинации (какви  дълбини  на  медицинската 

мисъл!),  усещане  за  нещо  ПО или  ПОД кожата  -  умуват  специалистите.  - 

Общото  между  тези  болни май  е,  че  повечето  разполагат  с  много  свободно 

време.“  (Коментар,  който стои някъде между неоправдано високото лекарско 

самочувствие и цинизма!) „Малцина дерматолози се шегуват, че от проучвания 

(?!)  на  моргелоните  няма  друга  полза,  освен  с  тайнствената  думичка  да 

сплашват малките деца“ (Брутално!)...

Американските лекари масово твърдят, че става дума за форма(?) на 

психично  заболяване.  По-нискочелите  белопрестилковци  препоръчват  на 

болните с такива сърбежи: „Не се чеши, мий се!“ Или: „Тупай си чаршафите, 
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за да не те лазят буболечки!...”

Подобно „хуманно“ отношение на „хуманни“ медици силно напомня 

на небезизвестните д-р Менгеле и д-р Смърт!

Още преди 5-6 години 40 американски сенатори (вкл. Джон Маклейн и 

Хилари  Клинтън)  издействат  държавна  субсидия  за  проучване  на  проблема 

„моргелоноза“.

Досега - нищо!

И това не ме учудва, защото американското здравеопазване притежава 

вътрешни, органични дефекти, които не му позволяват да дешифрира тайните 

на тази „болест“.

Не случайно сложих кавичките, защото, първо - според собствените 

критерии на академичната медицина това не е самостоятелна болест, а засега е 

само  болестен синдром.  И, второ - защото този синдром (букет от болестни 

симптоми)  е  само  част  от богатата,  сложна и  непозната (непозната  за 

конвенционалната  медицинска  наука!)  симптоматика  на  ХРОНИЧНАТА 

лаймска болест.

Това  бе  доказано  от  моята  нескромна  личност  още  през  2005  г.  и 

всеки, който не иска да предъвква медийни и медицински клюки, а предпочита 

да се информира за същността на проблема (тоест на измислената и митична 

„моргелонозна болест“, на цялата истина за лаймската болест!!!) може да стори 

това най-добре,  като влезе в  сайта на „Лечител“  (www.lechitel.bg) и  прочете 

поне пет-шест статии: 1)  „Защо лаймската болест е най-големият здравен 

проблем  на  човечеството?“  2)  „Болен  ли  е  Буш?“  3)  „Тайната  на 

автоимунните  заболявания  е  разгадана“  4)  „Коя  е  първопричината  за 

„Алцхаймер“?“ 5) „ГОГО - българската драма!“ 6) „Какво представлява 

Симптоматичният тест?“.

Ето  основните  симптоми  или  оплаквания  на  „хипохондриците“  с 

„моргелоноза“ според чужди и български медийни източници:

● Кожни  лезии,  спонтанно  появяващи  се  със  силен,  непреодолим 
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сърбеж

● Мравучкане по тялото

● Хронична умора

● Парене, болезненост на кожата

● Познавателни умения - трудности в обработка на мислите

● Поведенчески реакции - хиперактивност, хипоактивност

● Загуба на паметта (в краткосрочен план)

● Неясно мислене

● Трудно писане

● Неспособност да се съсредоточите или концентрирате

● Разстройство на настроението, неочаквани промени в настроението, 

включително загуба на самообладание

● Либидото - намалява или липсва

● Загуба на интерес към неща, които обикновено ви интересуват

● Депресия и/или объркване и дезориентация

● Личностни  промени,  като  загуба  на  креативност  или  загуба  на 

съществуващите умения

● Неврологични проблеми - тромавост, възпрепятстване на речта

● Болки, наподобяващи симптомите на фибромиалгия

● Снижаване на паметта и умствените способности

● Биполярно разстройство

● Подуване на ставите

● Мускулни спазми

● Косопад

● Трудности в общуването

● Отчуждаване от семейството

● Силна, смазваща отпадналост

● „Мъгла в мозъка“

● Мисли за самоубийство
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Тук искам да подчертая два-три факта: 

1. Всички  тези  симптоми  представляват  незначителна  част  от  моя 

Симптоматичен тест, формулиран на 4 юни 2005 г. и те могат да се прочетат 

там, по-конкретно в следните пунктове: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 17, 18, 22, 27, 34, 35, 36, 

38, 42, 43, 47, 50, 53, 60, 62, 69, 70, 72, 74, 78, 87, 90...

В  моя  тест  са  включени  общо  над  170  болестни  симптома  от 

установените (от мен)  над 700 възможни симптоми на хроничната лаймска 

болест.

В  академичната  медицинска  литература  не  могат  да  се  преброят 

повече от 50-60 симптома на лаймската борелиоза, но там могат да се прочетат 

много, много неистини, които пречат на болните да се диагностират и лекуват 

адекватно.

2.  Повечето  автори  и  терапевти,  особено  в  „родината  на  лаймската 

борелиоза“  -  САЩ,  изобщо  не  признават,  че  има  „такова  животно“  като 

хронична лаймска болест!?...

3.  При  мен  са  идвали  „моргелони“  (като  Елена  от  „168  часа“ - 

„първата“ (?!) българка с тази „мистериозна болест“) и продължават да идват не 

всеки месец, а почти всеки ден!!!

Относно  разминаването  между  лекарите  и  пациентите  с  т.нар. 

Моргелонов  синдром  и  разминаването  на  болните  с  точната  и  адекватна 

(етиологична) диагноза и терапия, може да се прибави следното:

Първо.  Малко  научна  светлина  (а  не  приказки,  предубеждения  и 

лекарско  безхаберие)  излъчват  думите  на  д-р  Ренд  Уеймор,  директор  на 

Университетския  медицински  център  в  Оклахома,  който  изследва  илюзията, 

наречена „Моргелонова болест“. Той доказва, че „космите“ или „разноцветните 

влакънца“ от раните на моргелоните не са нито синтетична, нито космическа, 

нито нанотехнологична материя, а са субстанции, произлизащи от организма 

на пациента...

Второ.  Този въпрос има еднозначен  отговор,  установен  и  от  моите 
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изследвания, и от свидетелствата на оня британски медик-пътешественик  сър 

Томас Брауни, който  още през 1690 г. описва странното болестно състояние 

„моргелон“  при  момчета  от  Южна  Франция,  състоящо  се  в  израстване  на 

необичайни черни („моргелонови“) косми по гърба...

Трето.  Нищо  чудно,  че  американският  Център  за  контрол  и 

превенция на болестите определя моргелоновия синдром като „необяснима 

дермопатия“.

От  здравните  бюрократи  не  може  да  се  очаква  нищо  друго  освен 

дезинформация,  равнодушие,  корумпираност  и  консервативно (и 

консервирано)  медицинско  мислене.  За  това  свидетелства  и  отношението  на 

този  „Център“  към  проблема  „лаймска  болест“,  за  което  имам  и  преки, 

конкретни, многобройни доказателства!

Четвърто. Защо все пак лекарите в цял свят не могат да се справят с 

този „моргелонов синдром“?

Ето какво пише по въпроса д-р Хардеш Гарт, специалист по вътрешна 

медицина от Джаксънвил: „В много случаи за повечето от нас, лекарите, ако 

не  го  пише  в  нито  една  медицинска  книга,  значи  в  действителност не 

съществува и трябва да е само плод на въображението.“

Този лекар, за разлика от колегите си, смята, че това кожно състояние 

трябва да бъде изследвано. „Докато не разберем какво го причинява, не 

можем да  кажем дали е  заразно  и  колко е  опасно.“ А  през  2006  г.  имах 

дързостта  да  публикувам  моето  заключение,  че  лаймската  бактериална 

инфекция,  която стои зад „моргелоновия синдром“, е  най-големият здравен 

проблем на човечеството. И най-масовата инфекция в света!

След  като  американските  педиатри  не  могли  да  си  обяснят 

възникването на черни косми от кожата на двегодишния Дрю, те се обърнали 

за  помощ  към  криминалистите...  (Докъде,  Господи,  може  да  стигне 

медицинското скудоумие!)  Допускали,  че става дума за  неизвестна инфекция 

или за непознато вещество...
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Спектроскопският  анализ  на  800 вида влакна и  хромографският 

анализ на 90 000 органични вещества (такъв набор съдържала базата данни на 

криминалистите) не открил откъде идват загадъчните черни косми... Но никой 

не се и сетил, че за да откриеш нещо в която и да е база с данни,  преди това 

някой трябва да е вкарал това нещо, тази информация в компютърната памет...

А  и  медиците,  и  криминалистите  нямат  склонността,  навика  и 

желанието да четат уникалните публикации във в. „Лечител“, нито британски 

пътеписи от Южна Франция с дата 1690 г.

Пето.  Кои  могат  да  са  причинителите?  За  произхода  на 

„моргелоновата болест“ се изказват и други хипотези, освен психиатричната:

● При 18 от 20 души с подобни симптоми учени от Оклахома открили 

микроскопичното безкрило насекомо колембола, но официалното американско 

здравеопазване твърди, че колембола не е опасна за хората...

● По-религиозните  хорица  отдават  масовата  беда  на  Божия  гняв  - 

наказание за човешките грехове...

● Феновете на научната фантастика подозират космически произход 

на злото...

● Шпиономаните  лансират  идеята  за  вражески  атаки  чрез 

свръхсекретни нанотехнологии...

● Допуска  се  и  версията,  че  може  да  се  касае  за  съвсем  нова, 

неизвестна болест...

● Заетите  с  изследване  на  проблема  специалисти  в  САЩ:  медици, 

психолози, еколози - не изключват и предположението за нечия лоша шега...

● Дори се подозират авторите на новия филм  A Scanner Darkly  (по 

мотиви на едноименния роман на Филип Дик - от 1977 г), където се описват 

болестни симптоми, сходни с моргелонозата...

● Други говорят за нов вид биологично оръжие (ГМО или Бог знае 

какво още...).

● Симптомите се дължали на неясни алергични реакции.
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● Проява на невропатии...

● Последици от херпес зостер...

● Признаци на менопауза (А.Ц.: И у мъжете ли, Господи?!)...

Шесто.  Никой не обръща внимание на абсурдния факт, че лекарите 

влагат всичките си знания и умения да опровергават едни или други твърдения 

на пациентите (включително и такива като наличие на разноцветни влакна в 

раните  им,  пълзене  на  „невидими  буболечки“  ПОД или  ПО кожата  им...), 

вместо да се заемат със смислено поставяне на една достоверна, етиологична 

диагноза и въз основа на нея да предприемат наистина адекватно лечение...

Седмо. Д-р Веймор допуска, че може би черните косми са продукт на 

някаква вътрешна инфекция...  Той  се  докосва  до  истината,  но  не  я 

забелязва...

● Медицинската  сестра  Джинджър Сейвли (САЩ)  се  опитва  да 

лекува моргелони с антибиотици (лутане в антрето на проблема!) и при някои 

от тях имало частичен ефект...

● Относно  предположенията  на  простосмъртните,  че  може  би  зад 

„моргелонозата“ стои лаймска инфекция, доц. д-р Казанджиева, дерматолог от 

Александровска  болница  (по-високо -  само  Бог!?),  е  безапелационна:  „За  10 

години проучване  сериозната наука щеше да открие инфекциозен агент или 

причинно-следствена  връзка,  ако  съществуваха.  При  изследванията  не  се 

откриват антитела срещу причинителя на лаймската болест.“

Да, ама - не!

Осмо. Доцент  д-р  Жана  Казанджиева  не  знае,  че  американски 

специалисти  отдавна  доказаха  -  отрицателният лабораторен  резултат  за 

лаймска  болест  не  означа  със  100%  сигурност,  че  пациентът  няма  лаймска 

инфекция!  Този резултат  е  известен  като  фалшиво отрицателен  в повечето 

случаи. 

● Моите  проучвания  показват,  че  докато  трите  американски  теста 

(Елайза, Имуноблот и PCR - използвани в цял свят) са ефективни при прясна 
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лаймска борелиоза  (IgM), то те улавят  едва 1-2% от случаите на  хронична 

(IgG) лаймска инфекция.

● Създаденият от мен през 2005 г.  Комплексен метод за оптимално 

диагностиране,  включващ  уникалните  Симптоматичен  интегрален  тест 

(СИТ) и Лабораторен индиректен тест (ЛИТ), улавя над 90% от случаите на 

хронична  лаймска болест, за която американското официално здравеопазване 

твърди,  че  не  съществувала(!?).  Четирима-петима  американски  професори  – 

дисиденти, с по 4-5 медицински специалности също смятат, че има хронична 

лаймска болест...  А на нея, по мои изчисления, се  дължат над 70-80% от 

общата човешка смъртност в света...!

Повече  подробности  по  темата  могат  да  се  намерят  от  по-

любознателните  люде (специалистите  не  се  нуждаят  от  това,  тъй  като знаят 

всичко, освен едно - как да помогнат на тежко болните) на посочения сайт на 

„Лечител“. Впрочем и някои дипломирани медици са отсъствали от лекцията, в 

която професорът е смънкал неясно е невзрачно, че диагностиката е майката 

на медицината.

Така наречената „моргелонова болест“ е измишльотина на светото и 

световно  невежество  -  от  1690  г.  до  ден-днешен  -  2011  г.  Над  300  години 

невежество, страдания, медицински мрак!

Венецът на природата -  великият Homo sapiens  -  всъщност усвоява 

бавно и мъчително, на нищожни хапки, глътки или кванти истината за света и 

за себе си. 

Истината е, че лаймската болест (за другите непознати и проблемни 

инфекции  друг  път!)  и  нейният  причинител  -  спирохетната (от  групата  на 

бактерията  Бледа  спирохета,  която  причинява  сифилис!) бактерия Борелия 

бургдорфери се  познават  само  частично  и  до  голяма  степен  погрешно от 

медицинската наука.

Вече споменах, че с тази инфекция са свързани (или тя е свързана с 

тях и причинява) над 700 симптома, синдрома или други болестни състояния.
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Д-р Фред Нерлдрич, педиатър от Университетската клиника „Джонс 

Хопкинс“ в Балтимор, уж експерт по сложни и неясни „медицински казуси“, 

проучил  (2002  г.)  здравните  оплаквания  на  двегодишния  Дрю,  чиято  майка 

микробиолог  Мери Лейтао въвежда  в  обръщение  медицинския  термин 

„моргелони“.

Д-р Нерлдрич (и  петима негови колеги)  заключили категорично,  че 

детето няма „никакво заболяване“, а майка му си измисляла „несъществуващи“ 

страдания на сина си (нетърпими сърбежи, разчесване, разраняване, усещане за 

пълзящи ПО или ПОД кожата невидими насекоми...). „Експерт“ по гръб не пада 

и след като изкарал детето здраво, д-р Нерлдрич поставил диагноза на майка му 

-  „задочен синдром на Мюнхаузен“, накратко - вид хипохондрия. А девет 

години  след  тази  „суперекспертиза“  детето  продължава  да  се  оплаква  от 

постоянни и непоносими сърбежи, парене, болезнена кожа... Но съвестта на д-р 

Нерлдрич е спокойна. А може би е оперирана?...

През  2004  г.  Мери  Лейтао  създава  Фондация  за  изследване  на 

моргелонозата, но моите наблюдения сочат, че и тази фондация (като толкова 

други!) е затънала в бюрократизъм, предубеждения и безплодно самодоволство.

Вече били регистрирани около 15 000 моргелони, но, както някой бе 

отбелязал находчиво, това е само „върхът на айсберга“. Защото имам основания 

да  твърдя,  че  от  подобни  болестни  симптоми  страдат  милиони  хора  по 

света...  Такива  пациенти  са  регистрирани не  само във всичките  50 щата  на 

САЩ,  но  и  във  Великобритания,  Франция,  Белгия,  Германия,  Италия, 

Швейцария, Холандия, Русия, Канада, Австралия...

Някой  някъде  прогнозираше,  че  тази  „болест“  скоро  ще  стане 

„епидемия“, но в действителност същинската  хроничната лаймска инфекция, 

която предизвиква и моргелоновия синдром, отдавна е пандемия - неопозната, 

неосъзната, нерегистрирана, съдбоносна!

Медиите сочат само една от по-известните личности, която боледува 

от моргелоноза - музикантката Джони Мичъл .
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● В действителност нейни колеги по диагноза са и вече покойният 

писател Джон Ъпдайк, който страдаше от тежък псориазис...

● И  световноизвестният  британски  физик,  наричан  още  „живият 

Айнщайн“ - Стивън Хоукинг, с диагноза Синдром на Лу Гериг (АЛС)...

● И българският певец Гого (от група „Тоника“), за когото писахме във 

в. „Лечител“ („Гого - българската драма“ - бр. 8/2011 г.), боледуващ от АЛС в 

напреднал стадий...

Заедно с моргелоновите симптоми, които имат жената и четирите им 

деца, злочестият американец Том Дил (от Лейк сити) развил и признаците на 

Лу Гериг (амиотрофичната латерална склероза) - пише някой си неук автор в 

Интернет. Том е вече прикован на инвалидна количка (като Стивън, като Гого...), 

трудно  говори  и  се  пита  дали  двете  състояния  (моргелоноза  и  АЛС)  са 

свързани и поради това се тревожи за децата си... Не без основание!

Има всички рискове за децата му да стигнат до инвалидната количка, 

имат и всички шансове да се разминат с инвалидизирането... Зависи кой и как 

ще ги диагностира и лекува!

Ако  някой  наш  читател,  благороден  и  милосърден  по  нрав,  вещ  в 

информационните технологии и издирването на адреси, успее да се свърже със 

семейството  на  Том Дил и  ако  това  семейство  евентуално  прояви  делови 

интерес към моята оферта, ВСИЧКИ ЗАЕДНО ВЕРОЯТНО ЩЕ УСПЕЕМ ДА 

ПРЕДПАЗИМ  СЪПРУГАТА  МУ  АН  ДИЛ  И  ЧЕТИРИТЕ  ИМ  ДЕЦА  ОТ 

ЗАДАВАЩИТЕ СЕ ВЪВ ВРЕМЕТО ОЩЕ 5 (ПЕТ) ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ!!!

Според  някои  автори,  последиците  от  тази  инфекция  (Борелия 

бургдорфери)  са  непредвидими,  но моят опит  с  хиляди болни и  трагичната 

участ на Гого от  „Тоника“,  която се разиграва пред очите  на  цяла България, 

показват  и  доказват,  за  жалост,  че  тези  поражения  са  предсказуеми  и 

безпощадни!

Аз твърдя, че  тези ужасни последици са напълно предвидими и  на 

определен,  по-ранен  етап (чрез  комплекс  от  адекватни  диагностични  и 
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терапевтични действия) са напълно предотвратими!

Всъщност и моргелоноза, и псориазис, и АЛС не са самостоятелни, в 

общоприетия  смисъл  на  понятието,  болести,  а  представляват  само  три  от 

многобройните  синдроми,  които  се  предизвикват  най-често  от 

хронифицирана лаймска болест  (но академичната медицина не желае, няма 

интерес или капацитет да се главоболи с такива „налудни“ хипотези и теории!).

Десетки болестни синдроми, чиято първопричина и днес не се знае 

от дипломираните медицински корифеи, могат да бъдат или са само част от 

пълната клинична картина и от същността на лаймската болест:

● Синдром на Рейно

● Синдром  на  Адисон  (от  него  страдаше  и  президентът  Джон 

Кенеди.)

● Синдром на Паркинсон

● Синдром  на  Алцхаймер  (от  този  синдром  почина  президентът 

Роналд Рейгън,  а  наскоро  и  голямата  българска  кинорежисьорка  Бинка 

Желязкова.)

● Синдром на множествената склероза

● Синдром на темпоромандибуларната става

● Синдром на Лу Геринг (амиотрофична латерална склероза, болест 

на Шарко, синдром на двигателните неврони, невроборелиоза...)

● Синдром на Мениер

● Синдром на хроничната умора

● Синдром на карпалния тунел

● Синдром на Гийен-Баре

● Синдром на раздразненото черво

● Синдром на Къшинг

● Синдром на Хорнер

● Синдром на Грейвс

● Синдром на Хашимото
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● Метаболитен синдром

● Синдром на Сьогрен

● Синдром на неспокойните крака

● Синдром на Моргелон (или Моргелонов синдром)...

Неразборията в този медицински казус произтича от два източника - и 

от пациентите, и от лекарите. Журналистите само наливат масло в огъня. А и 

тримата  играчи  страдат  от  може  би  най-масовото  заболяване  сред  хората  - 

дефицит на знание.

И така - болните правят грешка, като искат от лекарите да се съгласят 

с тях дори по очевидно несъстоятелни твърдения - че от раните им „изникват“ 

многоцветни косми или влакна, че ПО или ПОД кожата им „пълзят“ невидими 

насекоми и т.н.

Лекарите, вместо - като специално подготвени хора - да вникнат и в 

грешките,  и  в  реалните страдания на болните,  и  да  признаят,  че проблемът 

надхвърля  професионалната  им  компетентност,  не  успяват  да  поставят 

действителната диагноза и насочват пациента към психиатър...

Наистина  ли  болестта  е  в  мозъка,  т.е.  във  въображението  на 

„моргелоните“? На този огън впрочем се пекат безброй „мнимо болни“, чиито 

здравни проблеми не са описани в медицинските учебници...

Първо -  не  всички  инфектирани  с  Борелия бургдорфери имат 

всичките „моргелонови“ симптоми.

Второ -  не  всички  пациенти  с  лаймска  борелиоза  имат 

неврологични и психични усложнения, но според Пол Смит, ръководител на 

Американската  национална  психиатрична  асоциация:  „В  учебника  по 

психиатрия  няма  нито  една диагноза,  която  да  не  може  да  бъде 

предизвикана от лаймската инфекция.“

Трето -  това  нещо  (първо  и  второ)  няма  как  да  се  знае  от  всеки 

пациент,  но  лекарите  затова  са  лекари  -  те,  и  най-вече  инфекционистите, 

невролозите, ревматолозите, психиатрите, дерматолозите,  трябва да го знаят 
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или поне трябва да знаят, че не го знаят! А не да ругаят болните или да се 

гаврят с тях, или да ги изкарват психари, наркомани, хипохондрици, симуланти, 

алкохолици, Мюнхаузеновци и пр., и пр.

От  казаното  дотук  не  следва,  не  е  задължително,  не  е  и  възможно 

всеки  човек,  който  е  инфектиран  с  Борелия  бургдорфери,  да  има  всички 

болестни симптоми, свързани с тази инфекция. 

Те, както подчертах, са над 700!

Не е задължително, но е възможно инфектираният да получи едно 

или друго,  да развие което и да е от психичните разстройства,  описани в 

специалната литература по психиатрия.

Инфектираният  с  лаймската  бактерия  пациент  може  понякога  да 

преживее  без  никаква  клинична симптоматика няколко дни до няколко (три-

четири) седмици, но след това у него неизбежно се афишират от няколко до 

няколко десетки от възможните над 700 лаймски признаци!

За съжаление тези научни разкрития не се знаят от гражданите, както 

и от лекарите, както и от почти всички журналисти...

В  резултат  възникват  непреодолими  „медицински  казуси“, 

„сензационни“  публикации,  тъжни  и  срамни  конфронтации  (участници: 

пациенти, медици и журналисти), лични драми и трагедии... Казано на битов 

език - ГОЛЯМА ЛУДНИЦА!

Искам да  се  обърна  към всички,  които  може да  са  се  почувствали 

засегнати от моите критични бележки - предлагам да използваме този рядък 

случай за едно плодотворно бъдещо сътрудничество.

Готов съм да представя и споделя моите методи и постижения в тази 

област  пред  всички  добронамерено  заинтересовани  медици,  журналисти, 

политици...

Готов  съм  да  демонстрирам  (публично  и  прозрачно!)  в  клинична 

обстановка всичко, казано дотук. Ето ви едно истинско, смислено, полезно шоу!

Убеден  съм,  че  в  тази  ниша  има  хляб  за  всички  -  заедно  със 
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специалистите  можем  да  доразвием  и  усъвършенстваме  и  диагностичните 

методи, и терапиите, за които стана дума.

От  това  ще  спечелят  всички:  най-вече  болните,  но  и  лекарите,  и 

политиците, и журналистите, и България!

Е,  има  и  българи,  които  по  неизвестни  причини,  не  искат  други 

българи  да  разнасят  медицинската  слава  на  България,  но  -  както  в  подобни 

неясни ситуации повечето лекари казват - вероятно става дума за психиатричен 

проблем...! Или пък за някакъв традиционен балкански синдром?...

Длъжен съм да заявя, че с тези бележки, както и с всичките си усилия 

и начинания не търся нито пари, нито постове, нито награди, нито популярност, 

нито  аплодисменти,  а  търся  съмишленици,  за  да  поработим  за  благото  на 

болните българи...

И не само българи!

Вижте с каква словесна перушина е обкичено това болестно състояние 

-  моргелоновият  синдром:  „проказата“  или  „чумата“,  „ужасът  на  ХХI век“, 

„загадъчна“,  „тайнствена“,  „мистериозна“,  „нова“  и  „неизлечима  болест“! 

„Регистрирана  е  първата  българка  -  моргелон“,  и  прочие  шумотевици, 

светкавици и „сензации“... Медийни балони!

Вижте оценката, отношението, поведението на официалните здравни 

инстанции в САЩ и на най-известните медицински експерти по света: болните 

си  въобразявали,  че  са  болни;  нямали никаква  реална болест,  инфекция или 

лаймска борелиоза... Медицински фараони!

Надявам се, че вече е станало ясно колко сложен е този „медицински 

казус“  -  очевидно  той  не  е  по  силите  на  оня  американски  специалист  (д-р 

Нерлдрич), който уж разнищвал най-заплетените и мъгляви диагнози.

Така  наречените  „моргелони“  не  са  излезли  от  заводската  поточна 

линия:  някои имат  почти  всички  „моргелонови“  симптоми,  други  имат  само 

част от този симптоматичен списък, но съобщават и за други оплаквания; само 

малцина имат и психични нарушения, които обаче не са „хипохондрия“, а са 
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закономерни  последици  от  тяхната  недиагностирана  и  нелекувана  хронична 

лаймска (а по изключение може да бъде и друга) инфекция!

Това са реални, сериозно болни хора, а не хипохондрици, симуланти, 

откачалки! В този смисъл те наистина са мними моргелони!

НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА НА ПАЦИЕНТИ, 

ЛЕКАРИ,  ЖУРНАЛИСТИ,  ЗДРАВНИЯ  МИНИСТЪР  И  ДР.,  ЗА  ДА 

ПОМОГНЕМ НА КОНКРЕТНИТЕ „МОРГЕЛОНИ“, НАПРИМЕР НА ЕЛЕНА 

(ОТ В. „168 ЧАСА“)?

Атанас ЦОНКОВ

Медицински консултант на в. „Лечител“
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