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ЗДРАВЕЙТЕ
Атанас ЦОНКОВ
В този коментар ще стане
дума за интелектуалния
капацитет на биологичния вид homo
sapiens („разумния човек“). Тази
тема може да се
обсъжда по всяко време, но от началото на 2020 г. тя се оказа свръхактуална,
спешна, неотложна, животозастрашаваща за Негово Величество Човека……
Може би малцина читатели са забелязали, че някои уважавани автори
предпочитат да използват фразата „медицината и науката“, избягвайки (не
случайно!) по-авторитетно звучащото
словосъчетание „медицинската наука“. Основателно!
През последните 2-3 месеца се разбра, че и медицината, и здравната система на хомо сапиенс куца, издиша,
линее, страда от професионална недостатъчност…
Днес може да се каже, че човечеството през ХХI век е по-могъщо от всякога и по-импотентно – също от всякога. Това диалектическо противоречие е
толкова очевидно и неопровержимо, че
не се нуждае от тънки, многобройни и
академично систематизирани доказателства.
Ето само няколко примера.
• Физици, математици, астрономи и
космолози „свалиха звездите“ на Земята и разработиха непозната по-рано
реалистична картина на близкото космическото пространство, дори изпращат умни апарати в дълбокия космос,
за който получаваме все по-обилна и
удивителна информация. Има и ентусиасти, които се канят да колонизират
някои планети на Слънчевата система,
ако не „утре“, то – „в други ден“!?...
А същите лица от биологичния вид
homo sapiens все още не могат да се
справят с такива жизнено важни проблеми като разумното възпроизводство
на човешки единици; изхранването на
планетарното население; замърсяването на въздуха, водите, почвите;
конфликтните междуличностни отношения, войните и човешките масови
миграции…
• През последните 2-3 века и найвече през последното столетие бяха
разработени фантастични методи за
транспорт и комуникации, каквито не

„Човечество, ти самӝ
си виновно!”

се срещат дори в приказките – от „Хиляда и една нощ“ до прозата на писателите научни фантасти; влакове и автомобили, самолети и метро, радиото, киното, телевизията, видеото, световната
информационна мрежа.
Този технически прогрес, също като
модерните медикаменти, си има своите
непреодолими странични ефекти: катастрофи, жертви, пристрастявания (зависимости)… Джиесемът прави човека
независим от времето и пространството, но психически зависим, наркотично
пристрастен към тази техника.
• Необозримата някога родна планета (само до преди пет века, нейните
обитатели са мислели, че тя се простира между Япония и Португалия и от Африка до Скандинавия!), днес може да
се облети само за няколко часа от край
до край, от полюс до полюс, от Страната на изгряващото слънце до Лисабон,
че и до Ню Йорк…

вселени на знанието, а тялото се оказва зарибено, закотвено, приковано
върху кръста на хедонизма, на играта
„мейк мъни“ (make money) и „ден да
мине – друг да дойде“… Преди около
2000 години девизът на римската империя е бил: „Хляб и зрелища“. Знае се
какво се случи на онази „вечна“ империя…
Днес има зрелища повече от всякога, а и хлябът горе-долу се намира, но
това, което от „homo“ прави „sapiens“
все повече дефицитира, изтънява, редуцира се до „виртуална реалност“.
Тъжната констатация от моите десетилетни наблюдения, анализи и прозрения гласи неутешително: човечеството, което достигна приказни технически, технологични и даже научни върхове и дълбини, все по-често се оказва
неспособно или незаитересовано да
решава някои „дребни“, но жизненоважни проблеми.

Прилепът се
оказа опасен
А информациите облитат цялата планета почти мигом, почти със скоростта
на светлината чрез малката джаджа,
която всеки човек държи в ръката си,
а често не знае почти нищо за своя съсед - от общата етажна площадка или
от общия жилищен блок, или от близката къща, вила...
Колкото повече се разширява и задълбочава умът на учените, толкова
по-често и по-всеобхватно се самозатваря, самоизолира (А сега всички отговорни институции ни съветват да се
самоизолираме, да си оставаме вкъщи
– основателно, разбира се!), се самокарантинира обикновеният, масовият
човек - ЧОВЕКЪТ!
Духът прониква в нови галактики и
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Може би съвременният човек страда
от сериозни, недиагностирани все още
зрителни и когнитивни дефекти (диагнози), но току-що споменатото противоречие ми се струва повече от тревожещо, обезпокоително, а утре може да
се окаже и опустошително, гибелно.
Ще посоча само един незначителен
пример, за да не дотягам на читателя с
безброй от подобни факти.
Думата ми е за тазгодишната пандемия от коронавирус-19, която отне живота на стотици хиляди души (до днес,
27 март), внесе страхове във всички
сфери на човешкото битие, ще държи
влага на homo sapiens още години, а
може би и десетилетия…
• Ако местните китайци, по традиция,
тоест поради бедност и невежество, са
хапвали месце от прилепи, за които е
доказано, че разнасят смъртоносни
инфекции...
• Ако местните бедуини в арабските страни, по традиция, а и поради
невежество, се гощават с камилско
мляко и месо, което им докарва (2012
г.) нелечимия близкоизточен синдром
(MERC).
• Ако месеци наред експертите от
цял свят не могат да се споразумеят
по такива профилактични мерки (Ефикасни терапевтични средства така и
така няма!) като: на каква дистанция
(метър, метър и половина, два, три
метра…) да се държат хората един от
друг; в какви групи могат да се събират – 50, 100, 250 души и пр.; по колко
алкохол могат да пийват – „по малко“
или никак и пр…
• Ако шефът на противовирусния
щаб на публичен медиен въпрос „Какво ще кажете за проблема с коронавируса в стоматологията?“ отвърна: „На
този въпрос ще се въздържа да отговарям (?!) “…
• Ако политически лидери (Бълга-

рия, Франция, Германия, Великобритания, САЩ…), а не медицински експерти дават мнения и правят прогнози за
COVID-19...!?
• Ако ставаме свидели и на случки
като следната:
... На 25 март генерал Мутафчийски
подхвърли по телевизията: „Сега Бойко
Борисов мръзне в Министерския съвет,
защото се топли с малка електрическа
печка. Казах му това, което са открили в германския институт „Роберт Кох“:
„Климатиците да се изключат, защото
подсилват епидемията от коронавирус-19“.
Аз ще добавя:
Точно 22 дни преди тази случка ми
позвъни дъщеря ми Цвета и рече: „Тия
климатици добре е, че ги почистихме,
но е още по-добре, ако можехме да ги
изключим“…
„Да, отвърнах й – аз в момента разработвам по-подробна и цялостна Програма на „Лечител“ за профилактика
и лечение при COVID-19“ и тъкмо записах тази мярка – необходимостта да
се изключват климатиците, но това ще
докара нови разходи на хората, за маслени радиатори и т.н. Особено ще се
затруднят най-застрашените – пенсионерите, самотните от третата възраст…
Проблемът е, че нашите управленци,
а даже и повечето учени, смятат, че
откритията, например в медицината,
могат да се правят само зад граница,
само от дипломирани медици и прочие... Първо – до премиера може да
стигне невсеки, като генерал Мутафчийски, второ – ако някак все пак се
стигне, той не е подготвен да разбере и
подкрепи една нова идея… Докога ще
се уповаваме само на немците, „френците“, руснаците, американците, китайците!?...
• Ако дни наред TV екраните излъчват препоръките на Световната
здравна организация (СЗО), между
които се мъдри и следният шедьовър:
„Точното време, през което вирусът
може да оцелее върху повърхностите,
все още не е известно“!?, то...
То тогава да се учудваме ли, да се изненадваме ли, да приемем ли за неизбежна драмата на китайците и италианците, както и пандемичните поражения в целия свят, загубите в транспорта, туризма, търговията, икономиката?
Въпреки СЗО, въпреки мощната Биг
Фарма, бълваща лекарства и ваксини,
въпреки планетарната армия от медицински специалисти, хвърлените милиони, милиарди и трилиони (САЩ) в битката с невидимия малък голям „звяр“,
човечеството се оказа изненадано,
неподготвено, безпомощно пред един
нищо и никакъв вирус, с който, в общи
линии, се бяхме срещали вече не един
и два пъти, без да броим срещите с останалите около 5000 вируса...
На 16 март 2020 г. т.е. почти 2-3 месеца след появата на COVID-19 СЗО печално и непонятно защо обяви, че все
още НЕ СЕ ЗНАЕ колко време оцеляват тези вируси при допир с различни повърхности“ (!?). „Те ти булка
Спасов ден!“ - рекъл шопът.
Вместо това СЗО подхранва истерията, паниката, далаверата – да се
хвърлят луди пари (ваши пари, наши
пари на данъкоплатците от цял свят!)
за нови лекарства, за нови ваксини,
без да се припомня глобалната пандемична измама с ваксината за „свинския
грип“ от 2009 г...
(Продължава на стр. 3)

Коронавирусът
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„СУПЕРРАЗПРОСТРАНИТЕЛИ” СЕЯТ
COVID-19 ПО СВЕТА

С бързото разпространение на
COVID-19 в света все повече стават случаите, когато лекарите установяват сред
заразените „супер разпространители”
на коронавируса. Оказва се, че не всички хора са равни, когато става дума за
разпространението на инфекции.
Преди две десетилетия било открито
така нареченото правило 20/80: един от
пет човека (20% от цялата популация)
е способен да заразява много повече
хора, отколкото останалите 80%.
И ако става дума за коронавируса,
един болен ще предаде инфекцията на
1-4 души.
А супер разпространителят може да
зарази няколко десетки! Защо?
По този въпрос съществуват много теории, но еднозначен отговор защо едни
хора са „по-заразни” от други все още
няма.
Предполага се, че това има връзка с
особеностите на имунната система на
суперразпространителите, която може
недостатъчно ефективно да потиска вирусите или, напротив, толкова добре да
работи, че човек не усеща симптоми,
поради което продължава да предава
инфекцията на други.
Най-вероятно, виновни са няколко
фактора, възможно е също, че потенциалният суперразпространител при заразяване получава по-голямо количество
вируси или пък се заразява с повече от
един патоген.
Днес е ясно едно: невъзможно е да се

Човечество,...
(Продължение от стр. 2)
Светът е паникьосан, луднал, тревожно оглупял – организират се брифинги и видеоконференции, обещават
се чудеса и райски благини, добри
хорица се жертват, за да помогнат на
други, но НИКОЙ, НИКОЙ не забелязва, не отбелязва, не разумява (как
беше научното ни име Homo SAPIENS
– РАЗУМЕН човек!?), че човечеството
не от 31 декември 2019 г., а от много,
много отдавна се нуждае остро, спешно, животоспасяващо от НОВА МЕДИЦИНСКА ПАРАДИГМА! НУЖДАЕ СЕ
ОТ НОВА ЗДРАВНА СИСТЕМА!
Нуждае се от НОВ ТИП МЕДИЦИНА!
Ако се борави само с пари, както са
склонни да правят и здравният министър, и премиерът Борисов, и президентът Тръмп..., ако се разчита само на
парите, нуждаещите се от медицински
грижи никога няма да оценят позитивно нито здравеопазването, нито медицината!
Хаос и паника (в мътна вода най-лесно се лови тлъста риба!), безпомощ-

предскаже кой е способен да стане суперразпространител и кой не.
И така, има непредсказуем фактор за
заразяване: някои хора са способни да
отделят необичайно голямо количество
вируси (или бактерии) и всеки, който
встъпва в контакт с тях, се подлага на
по-висок риск от заразяване.
Има и регулируем фактор: някои заразени контактуват с много хора поради
особеностите на своята работа, живот,
хоби или несвоевременна диагностика
на болестта.
Но не само хората, а и клиниките, в
които се намират пациенти с тежки
форми на остра респираторно-вирусна
инфекция, също се превръщат в суперразпространители, защото най-тежките
форми на болестта са и най-заразни, и с
пациентите влизат в контакт голям брой
медицински работници.
Доказано е, че

един
суперразпространител
може да бъде достатъчен
за заразяването дори не на
десетки, а на стотици хора
Най-известната историческа личност
в това отношение е „тифозната Мери”,
ирландската готвачка Мери Мелон, която в началото на ХХ в. прекарала лека
форма на коремен тиф и станала източник на такова масово заразяване, че

била обвинена в предизвикване на епидемия в цялата страна.
В действителност, установено е, че от
нея инфекцията се прехвърлила на 51
души. Но по-нататък за разрастване на
епидемията от тиф изобщо не е бил нужен суперразпространител.
Във Финландия в края на миналия век
един ученик с морбили станал причина
за заразяване на около 50 ученици.
През 2015 г. 82 души били заразени от
един болен с коронавирус, отдалечено
свързан с днешния коронавирус.
А по време на епидемията от Ебола в
Западна Африка огромното мнозинство
от случаите на заболяване (61%) били
предизвикани изцяло от неголяма група
пациенти (3%).
Има ли суперразпространители на новия коронавирус?
За съжаление, такива също има.
Третият британски пациент бил мъж на
50 години, който се заразил с новата коронавирусна инфекция на конференция
в Сингапур. След това той се отправил
във Франция, където се настанил заедно със семейството си в бунгало в алпийски курорт. Петте човека, намиращи се
в бунгалото, включително деветгодишно
момче, по-късно се оказали болни от
COVID-19. И сред наемателите на съседните бунгала също били открити петима
заразени с новия коронавирус.
Съчетанието на суперразпространител и закрито помещение води до локални взривове на болестта. Така например 61-годишна жена в Южна Корея
заразила около 40 души по време на посещение на религиозна служба в храм.
Независимо от симптомите на болестта и повишената температура, тя посетила четири църковни събития преди да
бъде установена диагнозата.

В Италия също
били открити
суперразпространители
Мъж, известен само с името Матиа,
се смята за първия източник на локален
взрив на коронавируса. Той за пръв път се
оплакал от симптоми на болестта на 14
февруари, но в клиниката три пъти го изпращали да се лекува у дома от грип, докато след 6 дни не попаднал в болничното

заведение със симптоми на пневмония и
информация за възможен контакт с приятел, върнал се от Китай. Но и тогава той,
независимо от всички симптоми, не бил
изолиран: още 36 часа мъжът бил посещаван от роднини и приятели, а мерки за
безопасност така и не били предприети.
За тези 6 дни извън болницата Матиа
предал коронавируса най-малко на 13
души, в това число на своята бременна
жена, приятел, с който бягали сутрин в
парка, на двама лекари, трима възрастни
посетители на ресторант и 77-годишна
жена, която впоследствие починала.
За времето на своя престой в клиниката той станал източник на инфекция за 8
души: лекари и пациенти.
Италианският премиер Джузепе Конте
обвинил тази клиника в небрежност, която предизвикала локален взрив на инфекцията. Както става ясно от тази история,
причината за разпространение на вируса била не толкова в навиците на Матиа,
способен да посещава барове и да бяга
сутрин със симптоми на заболяване, колкото в несвоевременното откриване на
болестта.

Възможно ли е да се
защитим
от човек с подобни „супер способности”?
Специфична защита от човек, който
отделя по-активно вируси в околната
среда, няма. Няма и начини за откриване на такива хора – само постфактум,
чрез изчисляване на болните от тяхното
обкръжение, може да се открие подобна „свръхспособност”.
А тъй като не е известно дали и вие
нямате подобна „дарба”, при симптоми
на заболяване, особено при подозрение
за коронавирус, незабавно позвънете
на своя лекар.
Не се опитвайте да прекарате болестта на крак, да пътувате сами до болничното заведение с градския транспорт
или с такси, не ходете до магазина или
аптеката.
Не се превръщайте в също такъв суперразпространител, подлагайки други
хора на опасност.
Никола СТАМЕНОВ

рус-19.
Сега дума имат
политиците, законотворците, професионалните организации
и научните институти
по медицина – под
висшия контрол на
суверена – народа.
За
съжаление,
всичко е в ръцете
на… политиците!
Нима гражданите,
Урсула фон дер Лайен
Бойко Борисов
Ген. Венцислав
Доналд Тръмп
данъкоплатците, изМутафчийски
бирателите не превност… Вече е очевидно и за слепите
Медицината, която през последните ключват, че политиците са в техните
(дори за „слепите умом“!), че пробле- 100-200 години достигна хималайски ръце?!
мът, пред който световната медицина висоти, днес (Не неочаквано!) се окаЗа финал ще повторя думите на вефактически абдикира, не е само един за в тъмното и страшно мазе на бити- ликия испански художник, философ и
вирус! И след този вирус, чийто край ето, очи в очи с един невидим вирус! пациент Франсиско ГОЯ, добавени към
аз виждам скоро, няма да настъпи ме- Един от хилядите!!!..
една негова графика: „Човечество, ти
дицинският рай. Тъкмо обратното – поИ стана „безпощадно ясно“, че не от самӝ си виновно!“
късно или по-рано, ще се появят нови сега, а от много, много отдавна, какЗдравейте!
вируси или нов щам на някой добре то вече стана дума, човечеството се
познат вирус… Или бактерия… Това нуждае от разработването и формулипроизтича от вечните закони на живо- рането на една НОВА МЕДИЦИНСКА
та, на биологията, на вътревидовата и ПАРАДИГМА! Който не е разбрал и
междувидовата борба за оцеляване, за сега тази истина, все едно, че е умрял
възпроизводство, за пребъдване!...
благополучно от зловещия коронави-

