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Svensk sjukvård är i kris och har länge varit det. Problemen är både ekonomiska och organisatoriska
men även planerings- och kompetensmässiga. Det begås inom sjukvården dessutom mängder av
brott som är riktade mot både privata vårdgivare, den egna vårdpersonalen, patienter i vården,
medborgarna och andra. Sjukvården drivs inte utifrån befolkningens behov och önskemål och inte
heller i enlighet med gällande lagar. Patienter erbjuds varken valmöjlighet eller sådan sjukvård som
de har rätt till. Vissa vedertagna sjukdomar erkänns inte ens av den svenska sjukvården. Svensk
forskning inom sjukvårdsområdet syftar sällan till att få fram nya behandlingsmetoder och de
metoder som i forskning visar sig framgångsrika negligeras ofta av regionerna. Sjukvården utarmas
successiv med avseende på antalet behandlingsmetoder samt kompetens - metodutbudet blir inom
många specialiteter allt skralare. Läkarutbildningen med flera vårdutbildningar har under de senaste
decennierna blivit allt sämre och läkarkåren lider en uppenbar brist på bred kunskap. Den icke
specialiserade personalen på vårdcentralerna får allt fler patienter att ta hand om när
specialistklinikerna inte räcker till vare sig tidsmässigt eller kompetensmässigt sett.

De svenska hälso- och sjukvårdsmyndigheterna företräder i allt högre utsträckning
läkemedelsindustrins intressen och statens utredningar inriktar sig på att begränsa möjligheten för
svenskarna att söka annan vård än den som erbjuds av regionerna. Dessutom så har varje region i
genomsnitt lånat upp nästan 60 000 kronor per invånare. Den framtida ekonomiska situationen ser
därför mycket dyster ut, inte minst med tanke på den annalkande ekonomiska
recessionen/depressionen.

Föreläsaren Michael Zazzio började att arbeta inom den offentliga sjukvården år 1980. Han är
legitimerad sjuksköterska men har förutom vårdämnen även studerat astronomi, geologi, biologi,
kemi, matematik, vetenskapsteori och forskningsmetodik. Michael Zazzio driver sedan år 1998 en
hörsel- och balansklinik och han har forskat inom det medicinska området sedan år 2000. Han har
forskning som är publicerad i internationell vetenskaplig litteratur och hans forskning inom
hörselområdet med avseende på behandling av hyperakusi (överkänslighet för ljud) medför drygt 30
gånger bättre behandlingseffekt än den näst bästa metoden enligt de publicerade studier som
återfinns i vetenskaplig litteratur. Michael Zazzio är numera vetenskapligt råd och medicinsk
sakkunnig i den spanska akademin AENORTA och han har tidigare även haft motsvarande
befattning i den europeiska lasermedicinska organisationen. Sedan drygt två års tid är Michael
Zazzio chefredaktör för tidningarna Hälsofrihet och 2000-Talets Vetenskap och han arbetar med
opinionsbildning inom hälso- och sjukvården i såväl Sverige som internationellt.


