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Специално приложение на

ЗА ЗДРАВЕТО НА ОБЩЕСТВОТО
ЗДРАВЕЙТЕ
Атанас ЦОНКОВ
Неизвестно чий
ум и кога е сътворил медицинската
мъдрост: „Настинката се лекува
успешно с лекарства за една седмица, а без лекарства – за 7 дни."
Това вероятно се е
случило преди да бъдат открити вирусите
(в края на 19 век). Впоследствие било установено, че настинката (или простудата)
се причинява от около 200 различни вируси… Сега науката е идентифицирала около 5000 вируси и естествено не се знае
дали неидентифицираните не са 1-2 пъти
повече… Нямам време да правя справки, но не е изключено тези най-дребни
животинки, за които дори се спори дали
принадлежат към живата или инертната
материя, да са най-многобройната жива
армия. Президентът Макрон прозорливо
нарече „Война“ сегашната среща с невидимия ни враг коронавирус-19, но явно
и той не си дава ясна и точна сметка за
мащабите и шансовете на участниците
в този колосален сблъсък. Да му мислят
вирусолозите и вирусните пациенти! Да
му мислят, макар че те, вирусолозите, напрегнато и понякога дори плодотворно
вече над 120 години мислят, работят по
темата… И какво?!
През изтеклото време се изясни, че вирусните заболявания са най-масовите, а
понякога и най-смъртоносните. Защото,
освен настинката, те причиняват и грип, и
HPV (човешки папилома вирус), и СПИН
(синдром на придобитата имунната недостатъчност), и CMV, и EBV, и хепатит В,
и хепатит С, които могат да прераснат в
чернодробен рак, и Ебола, и Зика…
Не е нужно да си вирусолог, за да разбереш, че тази гмеж от най-дребни живи
твари представлява най-големият враг
на човешкото здраве и човешкия живот.
Имам предвид както видимите, така и
неизвестните вирусни поражения върху
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човешкия вид. Само пандемиите от чума
са отнели повече човешки животи от „испанския“ грип (инфлуенцата – 1918-20 г.),
който погреба около 50 милиона души.
Ако антибиотиците на Флеминг и ваксините понамалиха ужаса и смъртността
от бактериални инфекции, то невидимите
вируси продължават да стряскат и тресат
човешкия род. А понякога го докарват и
до паника, до психически разстройства…
През моите многогодишни занимания
с „неясни“ диагнози и „нелечими“ заболявания установих, че 60-70% от всички
човешки диагнози са от така наречените
идиопатични, тоест с неясна етиология, с
недоказан причинител или причинители.
В много от случаите се оказа, че зад
неизвестността се спотайва някой вирус,

ВИРУСИТЕ И НАУКИТЕ
например HPV, който може да причини
рак на маточната шийка, или EBV, който
причинява рак на фаринкса, лимфом на
Бъркит и няколко лимфопролиферативни
заболявания...
Не, няма или поне аз не намерих някакво конкретно изследване на проблема –
как вирусите поразяват сърдечно-съдовата система и лекарите отчитат още един
смъртоносен инфаркт или инсулт, но нито
дума за действителния убиец – еди-койси вирус. Или как атакуват почти всяка
друга човешка система, предизвиквайки
(„идиопатичен“?!) рак на гърлото, или на
матката, или на жлъчката, или на дробовете и пр., и пр.
Обаче някои автори притежаващи необоснован кураж, говорят и пишат за
някаква въображаема, сънувана медицинска наука…!? Редно е, ако авторът е
коректен, а не лековат ентусиаст, голям
невежа или агент на Биг Фарма, или член
на управляваща политическа партия, да
поставя това словосъчетание в кавички,
ето така: „Медицинската наука“!
Словосъчетанието настина понамирисва на МЕДИЦИНА, но е много, много
далече от високоотговорното понятие НАУКА!
Специалистите са обособили различни
раздели, групи вируси: ротавируси, риновируси, аденовируси, ретровируси и пр.,
което не носи съществена полза, удобство и здраве за терапевти и за пациенти,
но все пак…
Общото между различните хиляди вируси е много по-важно, по-значимо от някои техни специфични разлики и може да
благоприятства повече както профилактиката, така и терапията. За съжаление,
общото е, че медицината не притежава
ефикасни терапевтични средства срещу вирусните диагнози!
След като генерал Мутафчийски (на 26
март) заяви, че пикът на Ковид-19 у нас
се очаква към Великден (19 април),
се сетих, че тази прогноза ми е позната
вече, тъй като съм я разработил и публикувал във в. „Лечител“ – в брой 12 (19
март, 2020 г.), или на интернет адрес
https://www.lechitel.bg/lechitel/data/Image/
Virusut_ili_choveka.pdf.
На следващия ден (27 март) проф.
Николай Витанов в TV предаване „намекна“ възскромно и кокетно, че той е
предложил математически модел за
развитие на коронавирусната епидемия,
според който пикът се очаква към Великден… Очевидно генералът визираше същия „математически модел“.
Това, разбира се, не е всичко, което ни
поднесе представителят на академичната
гилдия – Николай Витанов. Той ни съобщи
потресаващата новина (фалшива новина!)
или сензация (куха сензация!), че коронавирусната пандемия върнала ДОВЕРИЕТО на хората в науката!?... В коя наука бе,
г-н Витанов?! Ако имате предвид науката,
която Вие лично представяте, ще кажа
само, че „Лечител“ публикува същата прогноза на 19 март, тоест седмица
преди Вас, без наличието на докторат по
математика и без да комфортничи под покрива на БАН… Не казвам, че сте изплагиатствали талантливо нашата прогноза,
маскирайки се зад цифри, числа и математически "фокуси", то си е Ваша работа, но защо бе, джанъм, сте се блъскали
напразно да отваряте отворена врата?!..
Вие заявихте, че (повтарям!) вирусът

върнал доверието на хората в науката?!
Как го установихте това чудо?! В коя
наука се е върнало доверието на хората – в тази, която се оказа по бели гащи
пред Ковид-19, която цели 3-4 месеца,
де факто, абдикира от своя трон, обяви
несъстоятелност, оказа се парализира-
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на, безпомощна, объркана, изпадна в
кома, колапсира?!...
И това се отнася не само за България,
даже у нас (каква приятна изненада!) се
предприеха едни от най-добрите антивирусни мерки. Имам предвид административните мерки, предприети от оперативния антивирусен щаб и премиера, които се оказаха по-адекватни, отколкото
направеното в страни като Италия,
Испания, Франция, Дания, САЩ и пр.!
Освен поредицата от смислени начинания срещу епидемията, проф. Мутафчийски и премиерът „освежават“ сцената и с
някои недомислици.
Тия дни (28 март) Бойко Борисов взе
думата (на брифинг в МС) пред репортерския микрофон, но се закашля. Както
правилно се досети какво ще си помисли
журналистът, а и зрителят, рече да осветли нещата:
„Кашлицата не е от вируса, а от цигарите, които пушех някога. Сега, преди малко
се тествах – резултатът е отрицателен.
Така че не съм инфектиран!...“
А, бре, Бойко, що ти трябваше да
нагазваш отново в мътните води на
медицината?! Само преди два дни
чаровната 16-годишна французойка
имаше два отрицателни резултата, а
когато третият се оказа …положителен,

тя беше вече в кома и – почина…
А ти –„ здрав съм!“
Това, дали си здрав, или инфектиран,
или болен във времето на пандемия Ковид-19, може да се твърди само след тестване с точно определен тест, а не така –
урбулешката!... Ако ти случайно си в инкубационен период на инфекция с Ковид-19
(не ти го пожелавам!!!) и си ползвал бърз
тест, който има смисъл да се прилага
най-вече след преболедуване, всъщност
поднасяш и на публиката, както и на себе
си, една фалшива, куха, измамна, опасна
(дез)информация!...
Такива ти работи, драги ми драгинко –
„ситни дребни - като камилчета!“ (както
пишеше някога Трифон Кунев!).
Върхът на сладоледа, достигнат от науките на доц. Николай Витанов е добавката, която той притуря към своя математически модел, ясновидстващ, че пикът
на коронавирусната епидемия у нас
ще бъде към Великден:
„Това ще стане АКО гражданите се
окажат дисциплинирани и спазват наложените им ограничения…“
Ами АКО не ги спазват? Значи „моделът“ отива на кино… Е, това вече си е
„божа работа“, академичната прогноза
се отнася само за варианта „АКО“ гражданите са дисциплинирани… Ами такъв
„математически модел“ може да се разработи от всеки що-годе мислещ ученик,
но … нейсе!
Ще припомня една подходяща за този
случай френска поговорка: „АКО Париж
беше по-малък, можеше да се събере и в
една бутилка“. И чуждестранният турист
би могъл да си го отнесе в куфара. А „моделът“ на проф. Витанов с „АКО“ ще бъде
отнесен от времето като мъгла от вятър…
Тъжно и жалко е обаче, че щабът и
премиерът се вслушват в обречени, неплодотворни идеи (хинина и др.), но не
проявяват интерес например към моя
уникален многогодишен опит в профилактиката и терапията със сертифицирани природни препарати при безброй
грипни и простудни ВИРУСИ, при хиляди, хиляди хора, които преживяват безпроблемно (без ваксини и медикаменти!!!) и най-тежки ВИРУСНИ епидемии и
пандемии!
Здравейте!

