Смърт в БНТ
Повод за тази статия е смъртта на телевизионната журналистка Валя
Крушкина и по-точно цялата медийна кампания, свързана с нейното боледуване
и лекуване.. Колегите й казаха прекрасни думи за Валя – за нейната доброта, за
нейния професионализъм, за нейното благородство, за нейния честен дух и
борбен характер. И ти става още по-мъчно, че телевизионните журналисти не
направиха всичко за спасяването на обичната си колежка, дори нещо повече – и
след нейната ранна гибел те продължават да правят същите грешки, които
допуснаха с нея.
От тях чухме укори срещу некадърните български лекари. Впрочем
почти всички знаем (поне аз съм от тези, които знаят) колко некадърни,
корумпирани и безотговорни типове има сред лекарската гилдия, но малцина
знаят и другата част от истината по този въпрос – колко талантливи,
безпогрешни, благородни хипократовци се трудят денонощно за здравето на
българите.
Най-шокиращо ми прозвучаха телевизионните изявления, изказани след
смъртта на Валя от нейни колежки.
Валя била си правила изследвания в няколко нашенски лаборатории и
всички резултати били различни. Нямало кой да постави точната диагноза на
болната. Имам няколко несъгласия с тези изявления.
1. Върху фиша на всяка редовна лаборатория е отбелязано, че
лабораторните резултати сами по себе си не са диагноза, а представляват
част от данните, върху чиято база се изгражда една достоверна диагноза. Тоест
тези резултати се нуждаят от коментар, от компетентна интерпретация, която
очевидно не е по силите на речовитите телевизионни журналистки.
„Всеки лабораторен резултат трябва да бъде преценен грижливо
едновременно от аналитична или медицинска гледна точка. Едва след тази
съвместна дейност на лекуващите лекари и лабораторните специалисти,
лабораторният резултат се превръща в лабораторна находка, която
подпомага диагностичния процес.“ (Из академичното издание „Клиничната
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лаборатория и клиничната медицина“, 2005 г. (проф. д-р Захарий Кръстев и
проф. д-р Тодор Шипков).
2. Дори в най-реномираните европейски клинични лаборатории се смята
за допустим от 1 до 30-40% брак, грешки, отклонения от истината. Това е
международен стандарт, а не дефект на родните лаборатории. Отделно може да
се говори за дефекти, за несъвършенства на лабораторната медицина, но...
От друга страна, поне аз познавам десетки онколози и гинеколози, които
след преглед и еднократни лабораторни анализи могат безпогрешно да
поставят вярната ракова диагноза.
3. Относно избора на лечебното заведение.
От медиите научих, че Валя не е имала нито пари, нито сили да пътува
до САЩ или Израел, където според нея и колегите й имала най-големи шансове
за излекуване.
А защо изборът е паднал върху истанбулската болница "Джонс
Хопкинс" – по-близко е от САЩ, по-евтино е, отколкото в Америка, качеството
било комай същото като в САЩ...
А България?
Тя е зачеркната като бездарна и безнадеждна медицинска дестинация?!...
И това го заявяват журналистки от БНТ, на които ние, българските
данъкоплатци, плащаме заплатите (може би мизерни, но едва ли поради това
техният труд е толкова лошокачествен!), за да се информират и да ни
информират (нас – зрители и данъкоплатци, донейде техни меценати) и по
медицинските въпроси, които са се изпречили пред Валя Крушкина в
началото на 2012 година.
Тук няма да цитирам имената на най-известните, най-авторитетни и найкадърни български специалисти. Ще спомена само проф. Григор Горчев, шеф
на Медицинския университет в Плевен, защото той работи по същата методика
– кибернож "Да Винчи", която се прилага и в "Хопкинс" и заради която Валя
тръгна за Турция... Само с тази разлика, че до Истанбул има около 600 км, а до
Плевен - 135 километра. Сметката в "Хопкинс" е около 30 000 евро, а в Плевен
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пациентката плаща 1000 лева... Проф. Горчев има повече успехи от
истанбулските онкохирурзи...
Не познавам лично проф. Горчев, но съм насочвал към него не една
читателка на в. "Лечител", която търси нашата консултация, и резултатите от
кибероперациите досега са блестящи.
Какво става в БНТ?
(1) Известният телевизионен водещ от БНТ Александър Авджиев се
разболява от рак през 2012 г. и отива да се лекува в "Джонс Хопкинс" –
Истанбул. Скоро след това умира.
(2) Валя разбира за своята тежка болест през февруари 2012 г. (тя и
колежките й знаят естествено за съдбата на Александър Авджиев!) и веднага се
насочва към... същата истанбулска болница. За жалост краят е трагичен, макар
че (поне за мен) той бе предизвестен...!
(3) След печалната кончина на непрежалимата Валя колежките й (по
нейна воля) предават събраните парични дарения (30 000) за лечение на две
деца с онкозаболявания. Медиите отново премълчават конкретните диагнози
на двете деца, както и клиниката, в която те ще търсят спасение. Няма да се
изненадам, ако се окаже, че става дума за същата "Джонс Хопкинс", където
намериха своята смърт (вместо очакваното спасение!) и Валя Крушкина, и
Александър Авджиев, и още мнозина, защото при мен идват често
неизлекувани или дори влошени пациенти от тази клиника.
(4) За моя, меко казано, почуда нахъсените срещу българската медицина,
за която те имат бегла и силно погрешна информация, колежки на Валя от БНТ
обявиха ентусиазирано, горди с християнската си идея и мисия, че набират
средства за нов онкоболен (34-годишен), когото са си наумили да пратят на
лечение в . . . ? Може ли да познаете – браво! Точно и тъкмо в онази турскоамериканска болница (изглежда страннно, че думата се римува с гробница),
където... Е, вече знаете, драги читатели, какво става там. А за рекламираните
успехи на "Хопкинс" има къде да прочетете...
Моята цел е да помогна, когато мога, за излекуване на болните или за
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неразболяване на здравите.
По тези две теми ще кажа по няколко думи.
Когато БНТ поде кампанията за финансово подпомагане на болната
Валя Крушкина, първата ми реакция беше яд и гняв. Ядосах се, че в
съобщението не се казваше нищо по-конкретно за диагнозата, защото
мисълта ми бе заета дали и как може да се излекува болната... Парите ще се
съберат, както се и събраха, но ако можеше с много пари да се излекува всеки
тежко болен, нямаше непрекъснато да умират разни милиардери и милионери
(по този въпрос, драги читатели, очаквайте отделна публикация!). Както и да е,
рекох си – ще пиша до БНТ и, като ми дадат адреса на Валя, ще видя как точно
стоят нещата и какво може да се направи в диагностичен и терапевтичен план.
Напразни надежди!...
• На 26 април 2012 г. изпратих до БНТ следното писмо:
Уважаеми колеги,
Моля Ви да ми дадете координатите на болната Валя Крушкина, за да
преценя дали не може да й помогна в лечението...
В медицината парите невинаги са най-важното!... Това се видя и от
случая с Гого („Тоника“).
Ако болната колежка (не знам какво конкретно е състоянието й?)
може, препоръчвам й по-скоро да се запознае с книжката и филма, носещи
общото заглавие „Прозренията на един лечител“. Изданието струва 4.90 лв.
и се предлага във всички дрогерии „Лечител“. Ако можех да се срещна с нея,
бих й го подарил...
Бъдете здрави и успешни!
С уважение: Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. „Лечител“
P.S. Моите консултации са винаги безплатни.
Отговор – никакъв!

4

• БНТ обаче продължаваше с настойчивостта на робот или на аутист да
ни моли (и тероризира) всяка вечер: "Помогнете да спасим Валя!"... Дайте
своята лепта и т.н....
А болестта, без съмнение, напредваше. Трябваше да се бърза!
На 2 май 2012 г. пратих второ писмо до БНТ:
Уважаеми дами и господа,
На 26 април Ви пратих моята оферта за Валя Крушкина...
Благоволихте ли поне да прочетете писмото ми?... А съвестта и
моралът може би ще Ви подскажат да предадете писмото ми на болната
колежка.
Това, че продължавате да набирате финансови дарения, е по-скоро
укорителна, отколкото похвална Ваша проява. А нима БНТ не може да
защити законните права на една болна журналистка?!... Република България
не е ли длъжна да финансира едно такова скъпо лечение?!...
Оставям на второ място въпроса, че болната Валя Крушкина може би
няма нужда от подобни скъпи задгранични терапии?!...
Вие не давате шанс – нито на болната, нито на мен! - да се изясни
дали тя не може да се възползва от една много по-евтина и много поефективна терапия?!...
Дано Вие, които ще прочетете тези редове, придвижите писмото ми
до Валя! Дано след време не се наложи да се чувствате (с бездействието си!)
виновни за смъртта на колежката...!
Желая Ви здраве и успехи!
С уважение: Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. „Лечител“
P.S. Моите консултации са винаги безплатни.
Последва – пълно мълчание!
• Подготвих и трето писмо (и аз действах с упорството на робот или
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аутист), но не го пратих (защото не съм нито безмозъчен робот, нито болен
аутист).
Виждах, че каузата ми е загубена, както и шансовете (ако допуснем, че
ги е имало) на Валя са пропуснати...
Комсомолският призив на някакъв министър да се обяви „21 юни“ за
„Ден на Валя“ ме срази... А болестта срази Валя още на 19 юни.
Тия хора – журналисти, политици, министри – не се ли сещат, че
медицината е сериозна, сложна и деликатна работа, това не ти е попщина, нито
политиканстване, нито въпрос на емоция! Това е преди всичко въпрос на
знание и умение.
След като Валя си отиде без време от този свят, в някакъв вестник
прочетох, че тя не е била „здрава и права“, както някъде писаха, а е имала
здравни болежки, още преди да се разболее от рак...
Имала е проблем със зачеването, мечтаела е да си роди дете или деца,
но не е могла да забременее... Ако тя или нейните колежки бяха прочели поне
две заглавия („Ин витро оплождане“ – в. „Лечител“, бр. 9/2009 г.;
„Инфекциите - „Каролинска“ или „Лечител“?“ - в. „Лечител“, бр. 48/2011
г.), ако бяха полюбопитствали да узнаят какво стои зад тези статии, може би
Валя щеше да реши проблема със зачеването, може би нямаше да стигне до
съдбоносната онкологична диагноза, може би...
Всъщност тя щеше да бъде диагностирана както трябва, тоест
пълноценно, етиологично, оптимално и щяхме да предотвратим и драмата, и
трагедията.
А

за

жалост,

дори

вече

мъртва,

Валя

Крушкина

си

остава

недиагностирана грамотно.
Рак на маточната шийка, макар и тежка диагноза, е една само
симптоматична диагноза и всяка терапия, която се основава върху нея, е само
симптоматична, повърхностна, най-често неуспешна.
Аз и досега не знам дали моите писма до БНТ са стигнали до Валя и
нейните

близки,

но

поне

елементарното

възпитание

предполагаше
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телевизионните колеги да ме уведомят, че са получили тези писма. Не е нужно
да ми благодарят за добронамерените усилия!...
Някои от близките на Валя Крушкина и пишещи журналисти заявиха
публично, че Валя
* "не се е оплаквала никога от нищо, истински работохолик,
откликваше на всеки зов за помощ..."
* "Чудеха се как така ракът е успял да я превърне в старица за помалко от 60 дни."
* "Валя Крушкина дори не подозирала, че тялото й може да бъде
покосено от чумата на XXI век – рака"
• Странно е това "разсъждение", особено ако разсъждаващият е
журналист, след като и неграмотните у нас знаят, че онкологичните
заболявания в България нарастват с всяка година, както и смъртните случаи,
предизвикани от рака!
• След като и децата вече знаят, че едно от коварствата на рака е, че той
се развива не като грипна инфекция за 24 часа, а месеци и години наред, и то
безсимптомно!...
• След като със сигурност и Валя, и колежките й са чували и чели за
необходимостта от задължителни профилактични прегледи, поне на 6 или 12
месеца...
• Парадоксално е, че тъкмо БНТ излъчваше дълго време кампанийните
призиви: "Информирани и здрави!"
Пропагандните кампании от соца, а и днес, са почти постоянна
политическа и медийна практика – бодрячески, ентусиастки, формални, кухи,
празни, безплодни, невежествени!...
Питам: бяха ли Валя Крушкина и нейните колежки "информирани и
здрави", след като имаха професионалното задължение да информират
телевизионната публика, включително и по медицинските проблеми?
Един седмичен вестник, който излезе с обширен репортаж (23 юни 2012
г.) за болната журналистка, писа, че Валя не се била оплаквала от нищо, сиреч
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нямала никакви здравни проблеми, а ракът е връхлетял някак си
изневиделица... И в същия репортаж (без автор, без подпис?!) четем:
"Журналистката мечтаеше да стане майка и не спираше да вярва
(подчертаването – от А.Ц.), че един ден домът й ще се напълни с детска глъч.
Няколко пъти прави опит да се сдобие със своя рожба, но съдбата така и не й
даде шанс да стане щастлива родителка."
Анонимният автор на този текст вероятно е имал предвид ин витро
процедурите. Няма да преразказвам безценните публикации на тази тема във в.
"Лечител" (бр. 10/2006 г., 9/2009 г.), но искам да резюмирам някои статии от
други издания.
С това може би ще дадем малко плът и кръв на кампанията
"Информирани и здрави".
Докато Валя Крушкина е боледувала недиагностирана, поради което не
е могла да забременее и напразно е опитвала ин витро технологията; докато я
химизират и убиват в прехвалената болница "Джонс Хопкинс", един по-малко
известен и много по-способен специалист – проф. Горчев, се пребори със
същата диагноза "рак на маточната шийка", но при друга жена, а не при
Валя... И тази жена, която не отиде нито в Израел, нито в САЩ, нито в
Истанбул, не само оцеля, но и забременя, и щастливо се сдоби с безценна
рожба!
Тази операция, извършена от българина виртуоз проф. Горчев (той е
направил над 300 подобни операции с киберножа "Да Винчи"), се оказа
уникална в световен мащаб!!!
Питам се (а дали ръководството на БНТ няма да се самозапита също?) –
какво четат, слушат и гледат репортерите на тази иначе уважавана национална
институция?!
Как беше оня призив, който дълго се излъчваше от този малък екран –
"Информирани и здрави"?!...
Но не може да се отмине без внимание факта, че колежките на
покойната (вече) Валя Крушкина не бездействат:
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• Обругаха прилично българското здравеопазване, което си плаче за
критика, но което те явно не познават...
• Обещаха публично да помогнат с парите, събрани за Валя, на две
онкоболни дечица и да пратят 34-годишен мъж (онкоболен) в същата
истанбулска болница(?!).
• Сега вече раздават и награди на млади журналисти (по какви ли
критерии ги подбират и класират?), носещи името на всеотдайната
работохоличка Валя Крушкина...
Инициативи, кампании, дайте да дадем!... Ако междувременно не
умрем... Пътят към ада, бе казано някъде, е постлан с добри намерения!
А пред пътя към Рая имало само един знак – "Знание"!
***
Някакъв вестник даде трибуна и на отец Гелеменов – единствения у нас
екзорсист ("специалист" по гонене на зли духове и таласъми), който си има
свое "обяснение" за болестта и смъртта на Валя Крушкина и заявява:
"Валентина Крушкина е имала тежка магия, убеден съм в това! Не може за
3 месеца така да се промени и от здрава и хубава жена да почине и да изглежда
после в този вид. Има така наречената 14-степенна магия, която се прави от
трима ходжи, и аз смятам, че й е направена на нея. Такава магия струва 30
000 лева. Изглежда, Крушкина беше настъпила някого и интересите му и съм
сигурен, че й е направена магия. И Сашо Авджиев почина скоротечно...
Демонът, който се е вселил в Крушкина и причинява трансформация на
раковите клетки, е много предпазлив и се стреми да не причинява болки, затова
не е усетила първоначалните симптоми и не е потърсила помощ... Затова и тя си
отиде скоротечно... Лошото е, че този демон, който я уби, може да е тук, сред
нас... И ще намери да тормози някой друг..."
Ето какъв принос излезе на български език, "принос" към начинанието
на здравното министерство "Информирани и здрави!...
Отец Гелеменов се явява конкурент на прехвалената болница "Джонс
Хопкинс"...Ако нямаме лекари, имаме екзорсисти!
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Е – само един е, но може да извади от болния човек всякакви демони,
зли духове и таласъми, които разболяват българите...
****
Може би по-високостоящите експерти (от здравното министерство, от
парламентарната здравна комисия, от медицинските университети, от БАН) ще
проучат нещата, ще разберат и ще променят страшните факти, ще отговорят:
• Защо нарастват непрекъснато онкологичните случаи и смърти у нас?
• Защо имаме най-добрите онкохирурзи в света, а болните, дори болните
от БНТ, предпочитат да се лекуват в чужбина (по-скъпо, по-некомфортно,
обикновено и по-неуспешно!), само в "Джонс Хопкинс" – Истанбул,
постъпвали по 143-ма български пациенти всеки месец?
• Защо много онкоболни намират спасение в алтернативната
медицина, а Българският лекарски съюз и другите официални здравни
институции дават гръб на тази медицина, даже и когато онколозите се оказват
безсилни пред болестта?...
Ако тези институции се затруднят в търсенето на верните отговори, мога
да им ги подскажа. Безплатно.

Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. „Лечител“
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