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„Бяха блажени години, кога-
то...“ на хоризонта все още ня-
маше проф. Хаузен, а нямаше 
и ваксини срещу зловещия чо-
вешки папилома вирус (HPV 
- human papiloma virus)!.. Сексът 
се практикуваше свободно, без 
страх от многобройните заболя-
вания, предавани по полов път, 
стига да си сигу-
рен, че партньорът 
ти е здрав, а в 
краен случай се 
смяташе, че пре-
зервативът може 
да те предпази от 
нежеланите зара-
зи... Блажено вре-
ме, блажено неве-
жество!...

Появи се обаче 
германският учен 
Харалд цур Хау-
зен, който дока-
за, че този вирус 
причинява рака на шийката на 
матката, за което откритие го 
декорираха с Нобелова награда, 
а Биг фарма в лицето на „Мерк“ 
и „ГлаксоСмитКлайн“ доловиха, 
че е дошъл моментът за големия 
бизнес удар... За отрицателно 
време на пазара се появиха вак-
сините „Церварикс“ и „Гардасил“, 
които претендират, че предпаз-
ват жените от този вирус, тоест 
от рак на маточната шийка. 
„Прекалено красиво, за да е вяр-

но“ - казват в подобни случаи 
италианците. Те, както се знае, 
са добри специалисти и в света 
на красотата, и на измамата, и 
на секса, и на мъдростта...

Верен на трайните си интере-
си към големите здравни про-
блеми на човека, преди много 
години започнах да събирам 
информация за злото, наречено 
човешки папилома вирус (ЧПВ) 
(на английски Human papiloma 
virus - HPV) и рака на маточна-
та шийка, а също и за доброто, 
наречено ваксина срещу ЧПВ, 
задаващо се в обозримото бъ-
деще... Понапълних 3-4 папки с 
какви ли не публикации по тема-
та, но все не оставаше време да 

анализирам този архив и дори 
не съм подозирал, че казаните 
в края на 2015 г. от мен в едно 
радиопредаване 4-5 изречения 
„за“, тоест „срещу“ тези вакси-
ни, ще станат повод да се заема 
неотложно с въпросния архив... 
Защо?

Защото моите 4-5 изречения 
по радио „Зорана“ 
били чути от ни-
кому неизвестния 
Национален съвет 
по саморегулация 
– НСС (заявявам, 
че тази неволна 
реклама, която 
правя тук на „съве-
та“, е напълно без-
платна!), и аз бях 
призован да дам 
обяснения?! Дори 
ми беше отпуснат 
щедър срок за тази 
цел – в рамките 

на 5 (пет) дни!? Е, не успях да 
спазя великодушния срок, тъй 
като денонощно отговарям на 
по-спешни въпроси, зададени 
ми от тежко болни хора... „Съ-
ветът“ обаче не спи, „Съветът“ 
дебне, „Съветът работи“! След 
няколко дни неговата Етична 
комисия се събрала (интересно 
кой и колко им плаща на тези 
13 работяги за тази „работа“!?) 
и единодушно взели „решение“, 
разположило се безнаказано 

върху цели 9 (девет) страници, 
адресирани до моята греховата, 
виновата, непослушна, мътеща 
някому водата особа!

Моят смъртен грях, според 
ЕК на НСС, е, че съм посочил 
инвалидизиращите и смъртонос-
ни рискове от ваксините Гарда-
сил и Церварикс, с които съм 
внушавал „чувство на страх и 
страдание“.

НСС и неговата ЕК искат и аз 
като тях, като производителите 
и дистрибуторите, като някои во-
девилни вестникари или като са-
мия д-р Любомир Киров, шеф 
на общопрактикуващите лекари 
у нас, да лъжа за HPV ваксини-
те, да упойвам и да успокоявам 

като наркотик, като психотера-
певт или като поп малките мо-
мичета, за да загиват в блажено 
невежество и ваксинално по-
мрачение...

Вместо това аз заявих ясно, 
че HPV ваксините са „опасни, 
вредни, излишни, ненужни и 
могат да доведат до фатален 
край“.

Днес посочвам и моите източ-
ници и доказателства, посочвам 
и алтернативите с помощта на 
твърде авторитетни специали-
сти...

Декларирам, че никой не ми 
е платил и лев, за да просвеща-
вам и НСС, и неговата „Етична“ 
комисия, но отчасти това е мое 
морално и професионално само-
задължение.

Моите консултации са вина-
ги безплатни. Тази фраза не се 
връзва с лафа за безплатното 
сиренце в капана за мишки, 
но за това противоречие поемам 
цялата отговорност.

Такава е диалектиката на жи-
вота.

Че и накрая ми дават шанса да 
се защитя от техните поплювки 
и недомислици: „Решението под-
лежи на обжалване при реда и 
условията на чл. 18.1 от Правил-
ника за приложение на нацио-
налните правила за реклама и 
търговска комуникация в Репу-
блика България“, уведомяват ме 
любезно „етиците“...

И сега - вместо да помагам на 
болните, на които няма кой друг 
да помогне, трябва да отговарям 
на невежите, бюрократите, цен-
зорите... Кой казва, че България 
е вече демократична, добре ус-
троена и свободна Република?! 
Дали пък не са прави онези 
български интелектуалци, които 
тези дни алармираха: „Републи-
ката е в опасност, 

мафията взема 
всичко, което й 

хареса...“?
Тук ще поставя само няколко 

въпроса, на които би следвало 
да дадат публичен отговор мои-
те „прокурори и съдии“ от Етич-
ната комисия при НСС, а аз ще 
се заловя с проблема „вакси-
ните срещу рак на маточната 
шийка“ (РМШ), по който Света-
та нова инквизиция, изглежда, 
няма задоволителна информа-
ция или  пък се опитва съзна-
телно да дезинформира своите 
работодатели и най-вече   широ-
ката публика.

1. След като уличава вестник 
„Лечител“, че прави „рекламна 
кампания“ по радио „Зорана“, 
нека тези морални (или мафи-
отски?) стражи посочат какво 
точно и конкретно съм рекла-
мирал - коя или каква стока, ус-
луга...?!

2. „Етичната“ комисия заявява, 
че се занимава с мое изявление 
по радиото въз основа на ис-
кане от СЕМ (Съвета за елек-
тронни медии), а това искане 
се основава пък на „сигнал от 

национална пациентска 
организация“.(?!)

а) Ако има сигнал от 
„Национална пациентска 
организация“ срещу мен 
лично, то следва Етич-
ната комисия да ми пре-
достави поне автентично 
копие от този сигнал, за 
да мога да уважа обосно-
вано тези недоволници.

б) Защо СЕМ и Етична-
та комисия не се обърнат 
най-напред към медията, 
излъчила моето мнение 
(„Зорана“), а влизат в ро-
лята на активен цензор и 
тормозител спрямо един 
автор?...

3. В кой задължите-
лен календар на здрав-
ното министерство, който 
аз съм бил саботирал, е 
включена имунизацията 
срещу рак на маточната 
шийка?

4. Уважаемата (и непо-
зната!) „Етична“ комисия 
чувала ли е, чела ли е, 
знае ли, че освен мафиот-
ските структури и интере-
си, в Република България 
има и конституция и зако-
ни, в които се прокламира 
нещичко за т.нар. свобо-
да на словото? Тоест свободно 
да се изказват лични мнения по 
обществено значими теми и про-
блеми?

Сега ще се опитам да сис-
тематизирам свръхизобилните 
данни, отнасящи се до антира-
ковите ваксини, т.е. срещу рак 
на маточната шийка – РМШ. На-
края ще отговоря отделно и на 
обвиненията, че съм критикувал 
неоснователно антигрипните 
ваксини.

Безопасни ли 
са ваксините 
„Церварикс“ и 

„Гардасил“?

1. Аз съм казал, че не са без-
вредни, че са опасни, а Етич-
ната комисия твърди обратното, 
като заявява, че „данните от це-
ленасочени (А.Ц.: Към каква 
цел обаче са насочени, не ста-
ва ясно!?) клинични проучвания 
показват, че и двете профилак-
тични ваксини се характеризи-
рат с добър профил на имуно-

генност и поносимост и няма 
повишен (?!) риск от хронични 
или автоимунни заболявания 
– както краткосрочно, така и 
дългосрочно“.

• Не мога да заподозря чле-
новете на уважаемата комисия 
в неосведоменост, сиреч неве-
жество, защото информацията, 
с която аз разполагам, е общо-
достъпна...

• Тоест тя е достъпна и за ко-
мисията, следователно този 
отбор юнаци (и юнакини!) съз-
нателно премълчава или отри-
ча негативната истина за тези 
ваксини!

• За сметка на това „етиците“ 
ни баламосват с два синдрома, 
установени от Изпълнителната 
агенция по лекарствата: болков 
синдром и синдром на пос-
турална ортостатична тахи-
кардия при млади жени... Като 
баламосването не спира дотук, 
ами се опитва да ни убеди, че 
тези две странични реакции при 
ваксинираните жени не били 
причинени от ваксините (?!). 
Деликатно не се посочват при-

Важно! Важно! Важно!
Бихме искали, драги читатели, да ви уведомим предварително, че тази 

публикация, която третира ваксините против човешки папилома ви-
рус - ЧПВ (на английски HPV - Human papiloma virus), и следващата, 
посветена на противогрипните ваксини, ще продължи в 2 броя на „Ле-
чител“. Не се отчайвайте - ако държите на здравето и живота си, имаме 
предвид най-вече тийнейджърките на 10-15 години. Текстът е адресиран 
и до техните родители, които могат да бъдат подведени и заблудени от 
досегашното масирано некоректно рекламиране на ваксините. Вакси-
ните са уж безплатни, но някой (кой) ще прибере милиони от репу-
бликанския бюджет, тоест от нас, добросъвестните данъкоплатци? Тези 
ваксини са уж безопасни и ефикасни, а се премълчават десетките 
смъртни случаи и хилядите инвалидизации сред ваксинираните.

Цялата тази информация, която няма да намерите никъде другаде, ще 
ви позволи да направите своя наистина информиран (а не както е до-
сега – дезинформиран, т.е. погрешен) избор!

Колкото до вече ваксинираните и пострадали от „безопасните“ вакси-
ни, на тях изразяваме искреното си съчувствие и им препоръчваме да 
се обърнат към тези, които са ги уговаряли и убедили да се ваксинират.

„Лечител“ се опитва да намали броя на измамените и подведените, на 
пострадалите от „спасителните“ваксини.

Струва си усилието и времето да прочетете няколко вестникарски 
страници, за да не получите някои от хилядите опасни странични ефек-
ти на ваксините против ЧПВ и рака на маточната шийка.

Но вие сте свободни хора и ако предпочетете, може да повярвате 
на д-р Киров... Изборът си остава ваш, ваше лично право! Правото да 
грешите...

ДАЛАВЕРАТА HPV

Атанас Цонков

На вниманието на:
• Здравния министър д-р Петър Москов
• Д-р Даниела Дариткова, шеф на Здравната комисия при парламента
• Главния прокурор Сотир Цацаров

Проф. Харалд цур Хаузен
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чинителите – може би се има 
предвид „божият дух“ или „злите 
демони“, или „извънземните“?!

• Ясно е казано, че предвари-
телните клинични проучвания 
на ваксините са били „целена-
сочени“, но се премълчава цел-
та, както и такива „подробности“ 
като кога и къде са проведени 
проучванията и кой е платил 
сметката. Дали случайно това 
не е производителят на вакси-
ните?

Какво показват 
фактите?

1. Тук няма да обсъждам та-
кива незначителни и поносими 
нежелани реакции у ваксинира-
ните като: чести локални болки, 
зачервяване, оток; по-редките: 
гадене, главоболие, фебрили-
тет...

2. „Не се установява статисти-
чески значима разлика в често-
тата на тежките нежелани ре-
акции между имунизираните и 
контролите...“

а) Забележете, драги чита-
тели, че изследователите не 
посочват каква точно е тази не-
съществена (?!) честота – 1 на 
100 или 1 на милион случая?!

б) И още по-важното – не се 
назовават какви точно са тези 
„тежки нежелани реакции“ - 
алергия, аутизъм, анафилакти-
чен шок, автоимунни пробле-
ми, внезапна сърдечна смърт 
или?!...

в) Все пак ситото на вездесъ-
щата мафиотска цензура е про-
пуснало 1-2 зрънца истина:

„За период на проследяване 
от четири години е регистрирана 
еднаква честота на новодиаг-
ностираните автоимунни за-

болявания в двете групи 
– по 2,4% за имунизира-
ните и за контролите.“

Този факт го подаря-
вам безвъзмездно на ра-
ботливата, послушна и 
неосведомена „Етична“ 
комисия! Която, бих попи-
тал, знае ли как може и 
дали може изобщо да се 
излекува автоимунно за-
боляване като лупус, псо-
риазис, сьогрен, склеро-
дермия, дерматомиозит и 
пр.? И колко струва едно 
такова целогодишно ле-
чение?

А простата сметка по-
казва, че само в България 
подобно „ваксинално 
предизвикано“ авто-
имунно заболяване е 
поразило над 2,4% от 
ваксинираните?

г) Авторитетното бъл-
гарско списание МD 
(„Само за лекари“), от-
където са взети горните 
цитати (брой 6, 2013 г.) 
продължава, за учудване 
и срам на „Етичната“ ко-
мисия (Внимание, запазе-
те спокойствие, ако може 
– покажете непукизъм и 

дори цинизъм, особено ако вече 
сте ваксинирали вашата 12-го-
дишна дъщеря!), да ни осведо-
мява:

„Регистрирани са общо 0,1% 
СМЪРТНИ СЛУЧАЯ за двете 
групи, като (А.Ц.: Котка по гръб 
пада ли? Биг фарма да е призна-
ла някога някаква своя смърто-
носна грешка?!) не е доказано, 
че тяхното възникване в групата 
на имунизираните е свързано с 
приложението на ваксината“.

Никой не казва, че тези 0,1% 
от злощастните девойки са стра-
дали от смъртоносни заболява-
ния преди ваксинирането, но 
след ваксиналното боцване в 
рамото, след тежките усложне-
ния се сетили да ги диагности-
рат...!? За да „докажат“, че са 
умрели... не от ваксината...!?

Освен това колко нищожен 
изглежда този процент 0,1 на 
пръв поглед, но отнесен към 

ж и в а т а 
действи-
т е л н о с т , 
това прави като че ли 10 почи-
нали момичета от изследва-
ните ваксинирани 20 000!

А в света вече са ваксинирани 
милиони!... Значи ваксинално 
убитите (О, не от ваксините!?) 
са... Който може – да пресмя-
та!

Как стоят нещата при двува-
лентната ваксина „Церварикс“ 
срещу щамовете 16 и 18 на 
HPV?

Списание МD коментира: „Да-
нните за безопасността на би 
(дву) валентната ваксина са 
сходни с тези за квадри (чети-
ри) валентната...“

И ни уведомява, че са регис-
трирани само „общо пет смърт-
ни случая“ в двете групи, като 
един от тях в групата на иму-
низираните, но (Да, познахте!) 
„не е доказано, че тези смъртни 
случаи са резултат от приложе-
ние на бивалентната ваксина“, 
заключава списанието МD, 
което е обозначило цялата си 
информация за тази страховита 
медикаментозна далавера със 
саморазобличителното загла-
вие: „Ваксинопрофилактиката 

срещу HPV е с от-
личен профил за 
безопасност“(!?).

Дори при общо 

пет смъртни 
случая 

да твърдиш, че 
ваксините са с „от-
личен профил за 
безопасност“, озна-
чава, че си лишен 
или от съвест, или 
от милосърдно 
сърце, или от еле-
ментарно позна-
ване и ползване 
на български език 
(напр. Какво значи 
„безопасност“?).

И под това, меко казано, под-
веждащо, заблуждаващо, де-
зинформиращо заглавие (Къде 
е тук „Етичната“ комисия?! 

Спи ли НСС?!) се четат още 
смущаващи, стряскащи, убий-
ствени факти. Ето:

„Епидемиологичните наблю-
дения върху имунизираните мо-
мичета в САЩ след 2006 г. не 
п о к а з -ват значима разлика в 

честотата на заболя-
ванията като инсулт, 
остър апендицит, 
алергии, анафилак-
сия, венозен тром-
бемболизъм (ВТБ) 

и синдром на Гийен-Баре 
(Guillan-Barrӛ). Това са част от 
заключенията след приложени 
600 000 дози от четиривалент-
ната ваксина.

Ето и някои уточнения.
• От общо 8 регистрирани 

случая на ВТЕ при 5 е имало 
налични рискови фактори... А 
защо тогава са приложени вак-
сините?

Опитайте, скъпи родители, да 
се информирате от своя педиа-
тър за честотата на страничните 
ефекти при тези ваксини, за да 
разберете (може би) какво оч-
аква вашата 12-годишна дъще-
ричка, ако се имунизира с HPV 
ваксината...!

• Анафилаксията (алергичен 
шок) при HPV ваксинациите се 
случва едва 1 до 10 пъти на 1 
милион дози... Какво успокое-
ние, каква „утеха“ за тези, които 
попаднат в бройката между 
въпросните 1 и 10!!!

• Първоначалните данни де-
монстрират 2,5 до 10 пъти 
по-висока честота на синдрома 
на Guillan-Barr няколко месеца 
след имунизацията, но по-нови 
данни не подкрепят тази висока 
честота (!?).

• В Япония, където са приложе-
ни 8 000 000 дози от ваксината, 
са описани случаи на хронична 

болка в крайниците, но сега се 
провеждат ПРОУЧВАНИЯ ЗА 
ЕВЕНТУАЛНАТА ЛИПСА НА 
ВРЪЗКА МЕЖДУ ВАКСИНИТЕ 

И НАБЛЮДАВАНОТО УСЛОЖ-
НЕНИЕ...(А.Ц. Забележете, че 
се проучва болката, но 

не се проучва 
смъртността

 - при 0,1% смъртност колко 
японски момичета (от 8 000 000 
ваксинирани?) са починали!).

И нито дума, че в Япония 
може би има от 8 до 80 случая 
на анафилактичен шок и 4000 

смъртни случая вследствие 
на „безопасните“ ваксини 
срещу HPV!? (Вижте и текста 
на 14 стр., озаглавен „Агенции 
прикриват рисковете от HPV 
ваксини“).

И след цялата тази кавалкада 
от инвалидизиращи или смър-
тоносни последици в резултат 
от HPV имунизация „списание-
то на българските лекари МD“ 
подчертава: „В заключение, 
резултатите от проведените до 
момента изследвания, включва-
щи и квадривалентната вакси-
на срещу HPV, показват техния 
отличен профил на безопас-
ност. Най-често наблюдаваните 
оплаквания от страна на имуни-
зираните са локални реакции, 
които са леки и бързопреходни“. 

Какъв цинизъм, облечен в то-
гата на медицински хуманизъм, 
защото и този цитат е от МD - 
списанието „Само за лекари“! 
После някои се питат защо тол-
кова често се срещат негативни 
настроения и отношения дори 
срещу качествени лекари...

Между другото вестник „Ю Ес 
Ей Тудей“ (САЩ) и Съюзът за 
защита на изследвания на хора 
(виж в. „Лечител“ - бр. 1 от 2007 
г.!) отбелязват, че:

• Фармацевтичната компа-
ния „Мерк“ (производителят 

на ваксината „Гардасил“ и на 
други ваксини) се опита с тях да 

Важно! Важно! Важно!
Бихме искали, драги читатели, да ви уведомим предварително, че тази 

публикация, която третира ваксините против човешки папилома ви-
рус - ЧПВ (на английски HPV - Human papiloma virus), и следващата, 
посветена на противогрипните ваксини, ще продължи в 2 броя на „Ле-
чител“. Не се отчайвайте - ако държите на здравето и живота си, имаме 
предвид най-вече тийнейджърките на 10-15 години. Текстът е адресиран 
и до техните родители, които могат да бъдат подведени и заблудени от 
досегашното масирано некоректно рекламиране на ваксините. Вакси-
ните са уж безплатни, но някой (кой) ще прибере милиони от репу-
бликанския бюджет, тоест от нас, добросъвестните данъкоплатци? Тези 
ваксини са уж безопасни и ефикасни, а се премълчават десетките 
смъртни случаи и хилядите инвалидизации сред ваксинираните.

Цялата тази информация, която няма да намерите никъде другаде, ще 
ви позволи да направите своя наистина информиран (а не както е до-
сега – дезинформиран, т.е. погрешен) избор!

Колкото до вече ваксинираните и пострадали от „безопасните“ вакси-
ни, на тях изразяваме искреното си съчувствие и им препоръчваме да 
се обърнат към тези, които са ги уговаряли и убедили да се ваксинират.

„Лечител“ се опитва да намали броя на измамените и подведените, на 
пострадалите от „спасителните“ваксини.

Струва си усилието и времето да прочетете няколко вестникарски 
страници, за да не получите някои от хилядите опасни странични ефек-
ти на ваксините против ЧПВ и рака на маточната шийка.

Но вие сте свободни хора и ако предпочетете, може да повярвате 
на д-р Киров... Изборът си остава ваш, ваше лично право! Правото да 
грешите...

ДАЛАВЕРАТА HPV
Част I

Японски тийнейджърки – вероятно преди да се ваксинират
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ДАЛАВЕРАТА HPV
се справи с финансовите си проблеми, 
след като бе обвинена за смъртта на 
хиляди хора, употребили нейния ме-
дикамент Виокс... (в. „Лечител“ - бр. 14, 
2012 г. и в този брой на стр. 4 – „Бол-
коуспокояващи, „смъртоносни колкото 
Виокс“, са все още на пазара”);

• Честотата на рака на маточната ший-
ка в САЩ е ниска – едва 0,77% от всич-
ки ракови случаи в страната...;

• Излизат наяве съобщения за сери-
озни странични ефекти от приложение 
на „Гардасил“: припадъци, виене на 
свят и „дори опасения за риск от без-
плодие“;

• Въпреки че „човешкият папилома ви-
рус на практика може да бъде избегнат 
100% без помощ та на безполезната и 
скъпа ваксина“, в щата Тексас вече е 
решено тя да бъде задължителна...;

• Като случайно съвпадение се спо-
менава, че губернаторът на Тексас 
Рик Пери и други осем законодатели 
са получили по 5000 долара всеки от 
лобиста на „Мерк“ само дни преди 
налагането на това решение...

Все пак

Ефикасни ли са ваксините 
срещу HPV?

Специалистите обозначават този 
въпрос с понятието „имуногенност“. 

Звучи мистериозно, някак достойно и 
свръхнаучно за непросветените, но ако 
приземим словесния балон, ще трябва 
да отговорим на въпроса каква работа 
вършат ваксините? Предпазват ли на-
истина от злокобния човешки папилома 
вирус и от масовия, нелечимия, страш-
ния рак на маточната шийка, както го 
описват скритите и явните „лобисти“ на 
„спасителните“ ваксини?

По най-безочлив начин (или поради 
неосведоменост и комсомолски ентуси-
азъм, а защо не и поради евентуално-
то й неогласено заплащане – ако при-
ложим мисловния модел на „етиците“!) 
„Етичната“ комисия съвсем безумно, 
„етично“ и клюкарски допуска, че аз 
съм критикувал ваксините поради 
заплащане (?!). „Пропуска“ само да 
каже кой и колко ми плаща, за да го-
воря каквото мисля, не само в този 
случай, но и ВЪВ ВСИЧКИ ДРУГИ 
МОИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ИЗЯВИ 
пред последните 55 години!. Самата 
„Етична“ комисия (в която от 13 души 
има само едно медицинско лице, и 
то служител на МЗ!) влиза самоволно в 
ролята на медицински експерт, като 
почти всичките й членове са с юридиче-
ско образование, а докладчикът Маша 
Гавраилова като че ли е на заплата в 
Здравното министерство, което аз кри-
тикувам многократно през последните 
50 години за поредицата от негови из-
дънки, безобразия, престъпления!

Дори „Етичната“ комисия лю-
безно ме уведомява, че изпра-
тила „Решението“ по „случая 
Ат. Цонков“ в Министерството 
на здравеопазването, където 
си вади хляба „докладчикът“ 
Маша Гавраилова. Правилно! 
Иначе тази служителка може-
ше и да се сецне, ако беше от-
несла сама това възтежко „Ре-
шение“, пък и може би някой би 
се сетил тогава за наличие на 
някакъв си конфликт на инте-
реси... Абе карай да върви! - ре-
къл шутът на България и може би тъкмо 
поради подобни абсурди и безобразия 
(и в здравната, и в правната, и във всяка 
друга държавна система) България не 
върви, а крета, страда, боледува, умира 
все по-масово и по-ускорено!

Според „Етичната“ комисия и според 
разни други подобни медицински „екс-
перти“ ефикасността на ваксините 
против РМШ била от 90 до 100% !?

Може и да е вярно, ако добавим пре-
мълчаното:

• Че над 80% от сексуално активните 
жени се срещат с HPV и също толкова 

– над 80% от тях се самоочистват от 
него и без лечение и без ваксини!!!

• Това не е най-важното, защото вак-
сините са насочени само срещу два (16 
и 18) или четири (добавете 6 и 11) щама 
на човешкия папилома вирус, а според 
големите микробиолози, вирусолози, 
онколози и пр. действителни специали-
сти по темата поне още над 10 други 
щама на HPV могат да предизвикат 
рак на маточната шийка, на вулвата, 
на пениса, на ануса, на носоглътката 
и т.н.!

Е, защо не казвате ясно и почтено 
това на наивните и наплашени майки, 
които вярват, че ваксинираното им 
момиче е защитено от РМШ?!...

Някои хитри или скарани с мисленето 
автори дори по професионално лекар-
ски (по-точно фармацевтически, бакал-
ски!) маниер изчисляват, че в случая 
с тези ваксини ползата надделявала, 
преобладавала, натежавала на везните  
„вреда/полза“(?!).

Не съм нито агент, нито „лобист“ на 
компаниите производители, нито дист-
рибутор на тези ваксини и след като 
изнесох  тук само част от пораженията 
върху доверчивите момичета, жадни за 
безотговорни сексуални приключения, 
ще кажа: не завиждам на д-р Любомир 
Киров, шеф на общопрактикуващите 
лекари у нас, който се хвали, че вак-
синирал срещу РМШ своята дъщеря 
(Дано да е излъгал!), ако утре на нея й 
се случи злата съдба (не им го пожела-
вам!), наречена рак. Вече поясних защо 
това може да се случи – въпреки вакси-
нирането!

Защото ваксините срещу РМШ, спо-
ред публикуваните многобройни на-
блюдения и проучвания в цял свят, 
НЕ ГАРАНТИРАТ ЖИВОТ БЕЗ РАК!!!

Тези ваксини имат ли 
алтернатива?

Налагат се някои пояснения.
• Не е вярна рекламната мантра, об-

служваща единствено печалбите на 
Биг фарма, че всяка сексуално активна 
жена се заразявала неизбежно с HPV. 
Тези автори очевидно имат предвид 
проститутките или леките жени, обо-
значавани с една петбуквена улична 
квалификация. Ами ако младата съпруга 
се омъжи (случайно!) за неинфектиран 
мъж и не сменя като чорапи своите сек-

суални партньори, пак ли 
ще се зарази с HPV, пак 
ли ще се сдобие с РМШ, 
причинен от HPV?

• Ами ако редовно се 
явява на профилактични 
прегледи при добросъвес-
тен и компетентен гине-
колог, ако своевременно 
ползва ПАП теста, а при 
нужда и колпоскопия, пак 
ли ще стигне до РМШ?

• Или тази манипулатив-
на и безчестна рекламна 
кампания е добре пла-
тена, донякъде и добре 
организирана, за да се 
попълнят банкови смет-
ки на „бедните“ „Мерк“ и 

„Глаксо“...?
• Да не говорим, че преди години един 

експерт от световна класа – проф. Гри-
гор ГОРЧЕВ, оперира успешно жена 
от РМШ и жената роди здраво бебе, а 
професорът заяви, че имунизацията 
срещу РМШ е „чалгизация“ в меди-
цината!...

• Имунизацията не решава нито про-
блема със здравната хигиена и култура 
на подрастващите момичета, по-скоро 
ги тласка към неизбежния рисков и бо-
лестотворен безразборен секс, нито ги 
предпазва от останалите онкогенни 
щамове на HPV!

• А кой ще им каже дали наистина 
HPV причинява 99,7% от РМШ и кои 
са причинителите на този рак в 
останалите нищожни проценти от 
случаите? Кой, кога, къде е направил 
коректни и перфектни проучвания по 
този въпрос?

Атанас ЦОНКОВ

(Втората част, която е и заключи-
телна, четете в следващия брой.)

ОПАСНА МЕДИЦИНА

Отговорни служители в сферата на 
безопасността на ваксините и регу-
лирането на общественото здраве 
бяха обвинени в умишлено прикри-
ване на истинските рискове от двете 
ваксини срещу човешкия папилома 
вирус – „Гардасил“ и „Церварикс“. 
Те предизвикват молекулярни про-
мени, които ги правят по-опасни от 
други ваксини, но доказателствата за 
това са били скрити от правителствата 
и лекарите, твърди учен.

Влиятелни органи като Глобалната 
консултативна комисия по безопас-
ност на ваксините (GACVS), СЗО и 
Центровете за контрол и превенция 
на болестите (CDC) в САЩ поддър-
жаха становището, че ваксините 
са безопасни, като ПРИКРИВАХА 
ДАННИ И ПРЕДЛАГАХА ПОГРЕШНО 
ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.

Д-р Син Хан Лий, директор на Ла-
бораторията за молекулярна ди-
агностика в Милфорд, Кънектикът, 
призовава за незабавно независимо 
публично разследване за възстано-
вяване на общественото доверие в 
медицината.

Той излезе с твърденията си, след 

като стана свидетел на размяна на 
частни имейли между здравните аген-
ции преди представяне пред японски 
здравни служби през 2014 година.

В писмо до д-р Маргарет Чан, ге-
нерален директор на СЗО, д-р Лий 
казва, че организациите „може да 
са били замесени активно в ЗАГО-
ВОР ЗА ПРЕДНАМЕРЕНО ПОДВЕЖ-
ДАНЕ“ на японските здравни служи-
тели, проучващи безопасността на 
двете ваксини.

Последващите им решения, базира-
ни на първоначалното прикриване, са 
повлияли върху други правителствени 
служби и лекари, които бяха убедени, 
че ваксините са безопасни и могат да 
бъдат включени в националните иму-
низационни програми.

Но анализът, направен от самия 
д-р Лий, показва, че те далеч не са 
безвредни, а ПРЕДИЗВИКВАТ ОБ-
РАЗУВАНЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ 
ПРОТЕИНИ като цитокини и туморен 

некрозен фактор (TNF), които са в 
състояние да причинят сериозни не-
благоприятни реакции, В ТОВА ЧИС-
ЛО И СМЪРТ, при хора с генетична 
предразположеност.

Сп. „Това, което докторите не ви 
казват”, януари 2016

АГЕНЦИИ ПРИКРИВАТ РИСКОВЕТЕ 
ОТ HPV ВАКСИНИТЕ

(Продължение от стр. 13)

Д-р Маша Гавраилова

Д-р Любомир Киров

Д-р Син Хан Лий 

Д-р Маргарет Чан

Редакцията е готова да публикува и 
други аргументирани становища „за“ 
и/или „против“ ваксините срещу чо-
вешки папилома вирус, както и очаква-
ните отговори на здравния министър, 
парламентарната здравна комисия, 
главния прокурор.

Нима може да има човек или инсти-
туция в Република България, на които 
да е безразлично инвалидизирането 
или смъртта на дори едно дете, причи-
нени от опасни ваксини?!...

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА


