”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

TILL ER ALLA GODA SVENSKA
MEDBORGARE
Det viktigaste i en demokrati är tillit och
sanningen
Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Socialstyrelsen, SBU,
Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls
kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS
AKADEMIN och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till
alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får
del av denna skrivelse
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos
alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna
kommunicerade skrivelse
2019-07-29
VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN
PERSONLIGT ANSVAR, MAKT- OCH MYNDIGHETS
MISSBRUKARNAS PARADIS
VANSINNET INOM SKOLMEDICINEN OCH MAKT- OCH
MYNDIGHETS KORRUPTIONEN INOM VÅRD SVERIGE, FÖLJ
ALLTID PENGARNA, du förstår mera när du läst denna artikel, citat;

Svara Doktorn: SVT är Årets förvillare –
SVT knappast saklig om
alternativmedicin
Mycket viktig upplysande och avslöjande artikel om verklighetens
skattefinansierade Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR. Makt- och
myndighetsutövarna inom Sverige har återigen visat sitt rätta
maktmissbrukande ansikte. Dessa sammantaget ingår i en klan/maffia
som dagligen utan personligt ansvar SKADAR OCH DÖDAR SVENSKA
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MEDBORGARE, och denna dödar och skadar verksamhet kallas i
Sverige för Hälso- och sjukvård!

Makt- och myndighetsmissbrukarna utan personligt
ansvar, denna klan/maffia utan personligt ansvar kan SKADA OCH
DÖDA utan konsekvenser.
ALLTSÅ FÖR MAKT- OCH MYNDIGHETSUÖVARNA, dessa inom
klanen/maffian, som uppenbart är ett enormt HOT emot svenska folkets
liv, hälsa och framtida livskvalitet, är beskyddade av lagstiftaren och de
folkvalda politikerna, ett gäng/maffia/klan som alla är säkerställda UTAN
PESONLIGT ANSVAR! Det har gänget/maffian/klanen säkerställt
utan någon som helst förankring i folkviljan i Sverige.
ETT LANDSFÖRÄRDERI EMOT SVENSKA FOLKET där enorma
ekonomiska intressens intresse går före svenska folkets liv, hälsa och
framtida livskvalitet.
Särskilt de äldre är mycket utsatta för den SKADAR OCH
DÖDAR verksamhet som den sk hälso- och sjukvårdens
skolmedicinska system säkerställer i Sverige gentemot de egna
medborgarna
Läs hela artikeln mycket nogsamt och kommentera gärna
om din uppfattning. Läs också kommentarerna, där finns ytterligare
mera fakta av mycket stort allmänt intresse.
https://newsvoice.se/2019/07/svt-arets-forvillare-alternativmedicin/

SÄRSKILT DE ÄLDRE SKADAS OCH TAS AV DAGA INOM
SKOLMEDICINEN AV SKOLMEDICINSIKA LÄKARE SOM SKRIVER
UT HELT LEGALT SKOLMEDICINSKA MEDICINER SOM GÖR DET
SVENSKA FOLKET SJUKARE OCH SJUKARE OCH DÄRTILL
SKADAR OCH DÖDARE VÄLDIGT MÅNGA SVENSKA
MEDBORGARE DAGLIGEN
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”För några år sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en
studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras
läkemedelsanvändning. Hon fann att 80 % av dem (åtta av tio) hade
sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av
Läkemedelsverket godkända preparat). Resultatet publicerades i
Sydsvenskan den 6 maj 2017.
Det finns ingen anledning tro att förhållandena i övriga delar av vårt
land skulle vara annorlunda. Det betyder alltså, att mediciner
(reglementsenligt utskrivna av läkare) sannolikt är den viktigaste
anledningen till sjukdom (och död?) hos äldre. Detta borde
resultera i krigsrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar – men har i
stort sett helt förbigåtts av våra media. Varför?”
Läs mera om detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE
https://newsvoice.se/2019/07/svt-arets-forvillare-alternativmedicin/

Du förstår allvaret i detta om skolmedicinen och de skolmedicinska
läkarna när DU läst mera om detta fullständiga vansinne;

’”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient
per år och således tar livet av 35 patienter under sina 35
verksamma år”.
https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overlevai-en-overmedicinerad-varld/

Min kommentar;
DE CA 40 000 SKOLMEDICINSKA LÄKARE I SVERIGE ÄR
UPPENBART ETT ENORMT HOT EMOT SVENSKA
MEDBORGARE LIV
40 000 skolmedicinska läkare i Sverige dödar alltså på ett år 40 000
svenska medborgares liv, utifrån de fakta som Peter C Götzsches
delger i sin senaste bok på svenska.
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I SVERIGE sker detta fullständiga vansinne UTAN PERSONLIGT
ANSVAR alltså utan konsekvenser, denna DÖDAR verksamhet inom
den sk hälso- och sjukvården BESKYDDAS således av lagstiftaren
och de FOLKVALDA POLITIKERNA, även dessa UTAN
PERSONLIGT ANSVAR för det vansinnet dessa beskyddar!
I Sverige har vi ca 40 000 skolmedicinska läkare, på 35 år dödar dessa
således väldigt många svenska medborgares liv NÄMLIGEN CA
1 400 000 DÖDAS AV SKOLMEDICINSKA LÄKARE under deras
yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens verksamhet!
HUR MÅNGA SKJUT TILL DÖDS I SVERIGE VARJE DAG?
HUR MÅNGA SENSKA MEDBORGRE DÖR I TRAFIKEN?
HUR MÅNGA dör av icke legala droger sk överdoser?

Läs mera om Peter C Götzsche och hans
böcker
https://newsvoice.se/?s=Peter+G%C3%B8tzsche

FAKTA OM DE SKOLMEDICINSKA
LÄKARNA
Citat;

Läkarna i Sverige fortfarande ointresserade av att bota
Att traditionell behandling av legitimerade läkare och av dem förskrivna,
godkända läkemedel till och med skulle vara den vanligaste dödsorsaken
i vårt land – och hela Västvärlden – låter naturligtvis för de flesta helt
obegripligt, men tyvärr kan det vara precis så.
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Dr Bruce Lipton påstår att i USA gäller följande:
 Den tredje vanligaste dödsorsaken är cancer (553,251 fall ett av de
senaste åren).
 Den näst vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar
(699,697 fall)
 Den allra vanligaste dödsorsaken är ”iatrogenisk” sjukdom –
ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling.
(783,936 fall). Mer är 300,000 av dessa är dödsfall som direkt
beror på godkända och av läkare utskrivna läkemedel.
Källa till ovan citerat
https://newsvoice.se/2019/07/svt-arets-forvillare-alternativmedicin/

SE DENNA VIDEO, MYCKET VIKTIG MÅSTE SES VIDEO OM DET
FULLSTÄNDIGA VANSINNET INOM SKOLMEDICINEN

What They Don't Want You to Know | Dr.
Bruce Lipton (MUST SEE!!!)
SPRID VIDARE I ALLA DINA SOCIALA NÄRVERK OCH TILL ALLA
SOM DU BRYR DIG OM
https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

Det finns naturliga metoder(alternativa metoder till det
nuvarande skolmedicinska vansinnet) som inte DÖDAR
ELLER SKADAR men dessa släpps inte in/tillåts inte
konkurera inom det svenska skolmedicinska
skattefinansierade systemet/vårdtjänstemarknaden.
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RÄTTSUTLÅTANDE AV PROFESSOR
Alla som inser att skolmedicinen är ett mycket stort HOT emot liv, hälsa
och framtida livskvalitet bör säkerställa att detta dokument sprids,
rättsutlåtandet av professor i Europeisk rätt von Quitzow ingick i
målet/domen Högsta förvaltningsdomstolen 6634‑10, vilken vann laga
kraft hösten 2011.
Rättsutlåtande läser du via denna länk
http://static.bloggproffs.se/wpcontent/blogs.dir/38861/files/2012/02/vonQuitzow090827.pdf

Rättsutlåtandet bifogas också som bifogad pdf fil Utlåtande rörande
EG-rättsliga regler och alternativa medicinska behandlingsmetoder
av professor i europeisk rätt von Quitzow

HELA RÄTTSUTLÅTANDET CITERAS HÄR
NEDAN
Citat
Utlåtande rörande EG-rättsliga regler och alternativa
medicinska behandlingsmetoder
1. Inledning
Läkaren Anders Forneus har ställt frågor till mig angående EGrättens tillämpning i ett ärende huruvida en alternativ medicinsk
behandlingsmetod kan förbjudas med motiveringen att denna
metod av svenska tillsynsmyndigheter anses ”ovetenskaplig”.
Därvid uppkommer följande rättsfrågor.
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1:1 Kan en behandlingsmetod som bygger på undervisning och
forskning på akademisk nivå i andra medlemsstater förbjudas i en
annan medlemsstat enbart på den grunden att den av nationell
myndighet beaktas som ”ovetenskaplig”?
1:2 Spelar det därvidlag någon roll att den alternativa
behandlingsmetoden inte kan innebära någon hälsofara för de
patienter som önskar bli behandlade enligt den alternativa
behandlingsmetoden?
1:3 Kan en kontroll över den alternativa behandlingsmetoden anses
vara mer ändamålsenlig istället för ett renodlat förbud?
Efter att ha genomgått de handlingar som jag tillställts av dr
Forneus och därefter följande överväganden rörande innebörder av
EG-domstolens praxis får jag avge följande rättsutlåtande:

2. Det nationella förbudet och EG-domstolens praxis
Det är här fråga om tillhandahållande av tjänster. Det är ställt utom
allt tvivel att medicinska tjänster, även här aktuell
behandlingsmetod som är officiellt erkänd i EU, omfattas av EUfördragets regler om fri rörlighet för tjänster (art 49).
EG-domstolens fasta praxis att varje form av restriktion i det fria
tjänsteutbytet på den inre marknaden omfattas av fördragets förbud
mot sådana restriktioner, alltså inte endast sådana inskränkningar
som är av diskriminerande natur (C-353/89 komm. ./.
Nederländerna; "Mediawet" [1991] ECR 1-4069).
Av inlagor till domstolen och de övriga handlingar som har tillställts
mig av dr Forneus framgår också, att den här aktuella alternativa
behandlingsmetoden är erkänd och vanligt förekommande i övriga
EU och bygger på forskning och undervisning på akademisk nivå.
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Därvidlag har de nationella svenska myndigheternas beslut en
gränsöverskridande verkan enär dr Forneus hindras att utöva
behandlingsmetoden i Sverige.
Det föreligger således en uppenbar restriktion i det fria
tjänsteutbytet till följd av den svenska myndighetens inskränkning
av dr Forneus rätt att använda den aktuella alternativa
behandlingsmetoden.
Det har därtill framkommit att att dr Forneus har genomgått
utbildning i den aktuella behandlingsmetoden i annan medlemsstat
(bl. a. i Oxford), där metoden är erkänd och etablerad.
Det återstår därför att undersöka i vad mån en medlemsstat i
enlighet med EG-rätten kan förbjuda en alternativ
behandlingsmetod.

3. EG-domstolens praxis rörande undantag från förbudet mot
inskränkningar i det fria tjänsteutbytet.
På samma sätt som på varuområdet erkänner EG-domstolen att det
finns offentliga regleringsintressen som kan berättiga undantag
från den inre marknadens princip om fri rörlighet för produkter och
produktionsfaktorer.
Därvidlag har EG-domstolen fastslagit att samma
regleringsintressen som erkänns på varuområdet också ska gälla
på området för tjänsteutbytet (se ovan anförda rättsfallet
”Mediawet” och förhandasavgörandet C-384/93 Alpine Investment
[1995] ECR 1-1141).
Av EG-domstolens praxis framgår att skyddandet av människors
och djurs liv och hälsa intar första rangen av undantagshänsyn (se
rättsfallet 104/75 de Peijper [1976] ECR 613).
Det är mot bakgrund av hithörande rättspraxis hos EG-domstolen
som frågan om ett berättigat undantag enligt EG-rätten föreligger.
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Den första förutsättningen för att undantag skall kunna
medges är att en restriktion är nödvändig.
I denna förutsättning skall intolkas i vad mån en restriktion är
nödvändig för att skydda den allmänna hälsan utifrån erkända
vetenskapliga forskningsrön.
Som exempel härpå kan nämnas rättsfallet C 471/98 Toolex Alpha
som jag själv pläderade å Kemikalieinspektionens vägnar. Det
nationella svenska förbudet mot trikloretylen kunde godtas enligt
EU-rätten.
Eftersom tyska internationella erkända forskningsrön påvisade att
det ifrågavarande ämnet kunde medföra njurcancer. Ingen annan
regleringsmetod än ett förbud kunde anses eliminera denna risk
varvid förbudet också ansågs proportionellt.
En medlemsstat är enligt EG-domstolens fasta praxis förpliktade att
använda det för handeln minst restriktiva regleringsinstrumentet.
Här befanns ett förbud alltså vara proportionellt.
Nödvändighet och proportionalitet är alltså de
huvudparametrar som man skall bedöma nationella
restriktioner utifrån.
Därvidlag kan konstateras att den här aktuella behandlingsmetoden
inte har förbjudits på den grunden att den kan förorsaka skada hos
patienterna.
Någon sådan negativ konsekvens har heller inte åberopats från den
nationella tillsynsmyndighetens sida. Det har endast invänts att den
aktuella behandlingsmetoden anses ovetenskaplig.
En fråga som omedelbart infinner sig är varför sådana
ovetenskapliga metoder såsom exempelvis Minifomdroppar mot
spädbarnskolik, ”stärkande” Malvitona, bestående av starkvin samt
hypnos kan ordineras av läkare sedan årtionden utan att
Socialstyrelsen ingriper.
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Mot bakgrund av EG-domstolens praxis som beskrivits ovan
föreligger inte någon nödvändighet att förbjuda den här aktuella
alternativa behandlingsmetoden på den grunden att detta skulle
vara nödvändigt för att skydda den allmänna hälsan. Därmed blir
också en proportionalitetsbedömning överflödig enär
nödvändighetsrekvisitet inte är uppfyllt.
Följaktligen har den svenska tillsynsmyndigheten ingen
EG-rättslig grund att stödja sig på varför det aktuella
förbudet mot den aktuella alternativa behandlingsmetoden
skulle vara legitim.
Tvärtom kvarstår det faktum att den nationella förbudet är
en otillåten inskränkning av det fria utbytet av tjänster
inom den gemensamma marknaden.
Eftersom de ifrågavarande medicinska tjänsterna är
tillåtna i andra medlemsstater bryter den svenska
tillsynsmyndigheten mot den inom den inre marknaden
vedertagna principen om ömsesidigt erkännande.
EG-domstolen har funnit att överträdelser av denna allmänt kända
och fundamentala principen som grundar skadeståndsansvar för
den ifrågavarande medlemsstaten (se förhandsavgörandena i mål
C-46/93 Brasserie du Pêcheur och Factortame Ltd [1996] ECR 11029).
Frågor om huruvida skadeståndsansvar föreligger går utöver de
ställda frågorna varför sådana inte behandlas närmare i det
föreliggande utlåtandet.
4. Sammanfattning av rättsläget i enlighet med EG
domstolens praxis
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Det föreligger en uppenbar restriktion av den fria tjänsteutbytet
enligt den nationella tillsynsmyndighetens beslut mot att få
använda den här aktuella alternativa behandlingsmetoden enbart på
den grunden att den anses ”ovetenskaplig”.
Härvidlag bör tillika noteras att begreppet ”vetenskap och
beprövad erfarenhet” inte är närmare definierat i den nationella
rätten.
Inte heller är det fastslaget vem som har tolkningsföreträde.
Möjligheten för godtyckliga bedömningar får således betraktas som
stor. Härtill kommer att den nationella myndighetens agerande inte
kan berättigas med hänsyn till skyddande av den allmänna hälsan.
Situationen kan liknas vid en advokat av en svensk domstol skulle
förbjudas att tillämpa en rättssociologisk eller kriminologisk en
metod i sin bevisföring inför en nationell domstol. Tanken ter sig för
en jurist som tvivelsutan som något konstig, eller för att inte säga
absurd.
5. Besvarande av de ställda frågorna
1.1: Denna fråga får besvaras nekande enär en medlemsstats
myndigheter inte allena kan avgöra vad som anses vetenskapligt
eller inte. Det föreligger således en uppenbar restriktion i det fria
tjänsteutbytet till följd av den svenska myndighetens inskränkning
av dr Forneus rätt att erbjuda den aktuella alternativa
behandlingsmetoden.
1:2: Att den alternativa behandlingsmetoden inte innebär någon
hälsofara för patienterna innebär att de EG-rättsliga erkända
undantagshänsynen inte kan åberopas av den här aktuella
medlemsstatens myndigheter.
1.3: Eftersom rekvisitet nödvändighet inte är uppfyllt behöver inte
någon särskild proportionalitetsbedömning göras.
Lund den 27 augusti 2009

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

Carl Michael von Quitzow LL.D.
Jur. dr., Jean Monnet professor i europeisk rätt
Slut citat
Rättsutlåtandet återfinns även här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/utlatande-angaende-eu-rattsliga-regler/

http://static.bloggproffs.se/wpcontent/blogs.dir/38861/files/2012/02/vonQuitzow090827.pdf

EG domstolen, numera EU-domstolen, och dess praxis är den
högsta form av lag inom EU, EU-rätten och EU-rättigheter äga
företräde över all annan svensk lag. EU rättigheten till fri rörlighet på
vårdtjänstegivare marknaden ägs av EU-medborgarna(alltså i Sverige av
de svenska unionsmedborgarna).
Fri rörlighet innebär fri konkurrens emellan vårdtjänstegivarna inom
EU, och valet att välja(rättigheten) vårdtjänstegivare(och därmed
vårdmetod) inom EU ägs av unionsmedborgarna. Förutsättningen är
bl.a. bättre/effektivare vårdtjänst inom EUs enorma vårdtjänstemarknad.

YTTERLIGARE MYCKET VIKTIGT DOKUMENT AV
PROFESSOR I EUROPEISK RÄTT
Citat
Patientfrihet i Europa
Inom Europa gäller en frihet att prestera och att tillgodogöra sig tjänster.
För en del medlemsstater är detta okomplicerat då man har
marknadsekonomiskt baserade försäkringssystem. Alltsedan det
vägledande rättsfallet Kohll som bekräftats i senare praxis
är de enskilda unionsmedborgarna att se som kunder i de olika
socialförsäkringssystemen och kan välja vård inom desamma.
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Detta har inte setts med blida ögon i medlemsstater som har
planekonomiskt baserade vårdsystem, vilket är fallet med Sverige. I det
svenska vårdsystemet är den enskilde underordnad de övergripande
vårdpolitiska målen och att denne skulle kunna ta en genväg utomlands
strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som präglat det
planekonomiska sjukvårdssysten som står bjärt i kontrast till det
kundbegrepp som präglar EG-rättsliga bedömningar.
Att vara kund i de olika medlemsstaternas socialpolitiska system är
en unionsmedborgerlig rättighet enligt EG-domstolens avgöranden.
De försök som medlemsstaterna gjort att kringränna densamma har inte
varit framgångsrika.
Under det svenska ordförandeskapet förkastades ett direktivförslag som
hade begränsat EU-medborgares frihet att söka vård i andra
medlemsstater i strid med fördragets grundprinciper. Detta
direktivförslag hade med all sannolikhet annulerats av EGdomstolen vid talan härom.
Det kan uttolkas att medlemsstaterna står långt ifrån varandra i
denna fråga. EG-domstolens praxis är emellertid entydig. De
enskilda kan som kunder utnyttja medlemsstaternas olika
socialförsäkringssystem för att i vart fall få täckt de kostnader som
behandlingen kostat i ursprungsmedlemsstaten.
Att knyta behandlingsbehov i andra medlemsstater till svenska
behandlingsformer såsom sker i Sverige strider mot den fria
rörligheten och är öppet diskriminerande. Att lägga inhemska
behandlingskriterier och att förbise utländsk vetenskap strider mot
EG-rätten.
Internationellt vetenskapliga rön skall respekteras, Sverige har
ingen möjlighet att försvara en egen politisk linje enär EG-rätten
skall tillämpas lika i alla medlemsstater och Sverige ej har några
undantag härifrån. Sålunda har svenska patienter rätt att söka vård i
andra länders socialförsäkringssystem utan inskränkningar.

Lund den 7 december 2010
Carl Michael von Quitzow LL.D.
Jur.dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

Carl Michael von Quitzow
Jur dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt
Slut citat.
Dokumentet återfinns också här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/patientfrihet-i-europa/

SVERIGE EN EU OLAGLIG KARTELL
Läs mer bl.a. här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/eu-olaglig-kartell/

En EU-olaglig kartell som Sveriges Regering, riksdag och väldigt
många andra är väl informerade om, men detta ENORMA bedrägeri
emot svenska folket har ännu inte granskats av SVT/SR och övriga
granskande journalister i Sverige, fråga dig såklart varför? Följ alltid
pengarna!
Läs mer bl.a. här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/08/31/2018-08-30-oppet-brev-tillstatsminister-stefan-lofven-och-minister-annika-strandhall-om-vard-sverigeallalandsting-och-regioner-en-diktatur-och-forbjuden-eu-olaglig-kartell/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/03/17/2018-03-15-oppet-brev-till-sverigesregering-statsminister-stefan-lofven-och-minister-strandhall/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-till-minister-gabrielwikstrom-sveriges-regering-och-alla-goda-medmanniskor-och-sveriges-riksdags-allariksdagsledamoter-genom-gruppledarna/

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/06/20/20160620-oppet-brev-till-sverigesregering-minister-gabriel-wikstrom-ytterligare-om-att-svenska-folket-bor-avgiftas-ochatt-kunskapen-finns-men-inte-i-sverige-alla-bor-fraga-sig-varfor/

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

“Försäkringskassan, SKL, Landsting/regioner och
förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EUrättigheten till fri rörlighet!”
Du läser mera här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-till-minister-gabrielwikstrom-sveriges-regering-och-alla-goda-medmanniskor-och-sveriges-riksdags-allariksdagsledamoter-genom-gruppledarna/

DENNA EU RÄTTIGHET TILL BÄTTRE
OCH EFFEKTIVARE VÅRD OCH
BEHANDLING UNDANHÅLLS ÄVEN
STEFAN SAUK
Stefan Sauk har upptäckt att staten Sverige säkerställer att inte åtfölja
gällande avtal med EU, se vad Stefan Sauk delger på YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=oJz6YKVYg9U

NOTERAS SÄRSKILT
Alltså staten Sverige i samverkan mot sitt egna svenska folk/medborgare
säkerställer i symbios (de folkvalda politikerna som beskyddar detta
fullständiga vansinne och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat,
landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna) att förhindra svenska
folkets rättighet till bättre/effektivare vård, utredning och behandling.
Då för att som i en maffia UTAN PERSONLIGT ANSVAR
beskydda VÅRD SVERIGE från att utsättas för legal
konkurrens, och dessa i makten över skattemiljarderna förhindrar
därmed konkurrens från vårdtjänstegivare inom EU som uppenbart äga
rätt att konkurrera å lika marknadsmässiga villkor inom EUs enorma
vårdtjänstemarknad om vårdkonsumenterna inom hela EU.
Staten Sverige har säkerställt över tid i en förbjuden
kartell att beskydda skolmedicinen inom Vård Sverige, en skolmedicin

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och
således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

som går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin.
VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE!
Ett Vård Sverige som bedriver en skadar och dödar
verksamhet utan personligt ansvar och konsekvenser,
förutom då för svenska folket/vårdkonsumenterna, som drabbas dagligen
av konsekvenserna av denna skadar och dödar verksamhet, som i
Sverige namnges som Hälso- och sjukvård enligt ”vetenskap och
beprövad erfarenhet” inom Sveriges alla regioner(fd landsting).

I Läkartidningen 2004, artikel av bl.a. av professor i EU-rätt Ulf
Bernitz läser du via denna länk, citat
“Nya vårdmöjligheter utomlands för svenska patienter
bosatta i Sverige:

Vilken roll bör läkare och annan
vårdpersonal axla i denna utveckling?”
Läs hela artikeln
http://ge.tt/7fkZlJr2
Artikeln bifogas också som pdf fil Läkartidningen 2004…….

DET PÅGÅR ETT “KRIG” EMOT
MÄNSKLIGHETEN AV SKOLMEDICINEN
Du förstår mer efter att tagit del av detta
https://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects
_prescription_drug_deaths.html
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ANVÄNDS SKATTEMEDEL PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR
SKATTEBETALARNA INOM VÅRD SVERIGE OCH DÄRMED
SKOLMEDICINEN?
Svaret kan endast bli NEJ!
Ett landsförräderi och enormt bedrägeri emot svensk
folkets skattebetalare och medborgare, vad kan det
annars vara?

Det viktigaste i en demokrati är tillit och
sanningen
VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
Syltryggarnas paradis
Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i
Sverige Väldigt många har drabbats, bevisligen, och enormt många
är såklart oroliga för sina nära och kära.
Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar
demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga
rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om
detta genom svensk main stream media eller av någon inom Sveriges
Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är
bevisad.
Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan
gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal
åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.
Sommarlovs hälsningar från den goda medmänniskan
Ulf Bittner
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Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS
https://soundcloud.com/ulf-bittner
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