
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Michael Zazzio
KAM-lagförslaget

Michael Zazzio har arbetat i 40 år inom
hälso- och sjukvården, är legitimerad sjuk-
sköterska samt privatpraktiserande kliniker
inom hörsel- och balansrubbningar, ett om-
råde inom vilket han även är forskare. I 20
år har han specialiserat sig på hälso- och sjuk-
vårdslagstiftning, och han kommer att före-
läsa om KAM-utredningen och det nya
KAM-lagförslag som lades fram i somras, vad
det innebär för dig som är terapeut och för
dig som är patient. Här gäller det att hålla i
hatten – vi har mycket att lära. 

Vi kommer även att få veta en hel del om
Patientlagen och patienters rättigheter, om
regionernas och vårdpersonalens skyldigheter
och ansvar samt om Patientsäkerhetslagen
och Hälso- och sjukvårdslagen. Om vi hinner
så kan det även bli en liten genomgång om
rättighetsskyddet mot den tvångsvaccinering
som just nu sköljer som en våg över Europa.

Satimanta Thero
Buddhistisk meditation

Bhante Satimanta Thero Boralesgamuwe
kommer från Sri Lanka och är sedan år 1992
Buddhistmunk. Han har flera munkgrader
inklusive ”Tripitakacharya Degree” (lärare i
de buddhistiska skrifterna).

Satimanta är ”Doctor of Acupuncture och
diplomerad homeopat med diplom från 
Colombo South Teaching Hospital. Han har
även praktiserat ”Advance Pranic Healing”,
”Pranic Psychotherapy” och ”Celtic Energy
Healing”.

Buddhismen baseras delvis på meditation,
och Satimanta föreläser om hur buddhistisk
meditation går till, vilket syfte den har och
vad målet med den är.

I Åstorp driver Satimanta ett buddhistiskt
tempel där han lär ut meditation. Under 
föreläsningen kommer Satimanta även att 
instruera åhörarna om hur buddhistisk me-
ditation går till och vilka effekter som den
har på kroppen och hälsan.

Peter Larsson
ECT-behandling

Peter Larsson har i över 30 år arbetat med
att sprida information om psykiatrins elchock-
behandlingar och de kränkningar av mänsk-
liga rättigheter som pågår inom psykiatrin.
Peter engagerade sig tidigt i mänskliga rättig-
heter och reagerade kraftigt mot diskrimine-
ring, våld, mobbning och övergrepp.

Peter Larsson har ett gediget vetenskapligt
underlag för sin information om hur farligt
det är med elchocker. Med hjälp av ECT tar
psykiatrin varje år livet av många patienter.
På grund av de skador som ECT osakar på
hjärnan drabbas de som överlever behand-
lingen av allvarlig minnesförlust, allvarliga
kognitiva störningar och mycket annat.

Peter Larsson har till sin hjälp under denna
föreläsning den legitimerade sjuksköterskan
Carina Rångeby som anmäldes för att hon
varnade för riskerna med ECT-behanlding.

Föreläsning bringar ljus över hur dagens
psykiatriska vård bedrivs och hur pass farlig
den och ECT-behandling är.

NHF Swedens vårkongress
NHF Sweden hälsar dig varmt välkommen till en fullspäckad vårkongress i hälsans tecken. 
Eftersom förra årets event blev en succé med fullsatt sal, så kommer vi återigen att vara i den 
vackra och mysiga korsvirkesgården belägen i Åstorp vid Söderåsen. Gården ligger på nära 
gångavstånd från Åstorps station (5 minuter). Vi bjuder på tre mycket intressanta föreläsningar 
med eminenta föreläsare som har mångårig erfarenhet inom respektive ämnesområde. 
Vi bjuder på fika, och på kvällen äter och minglar vi i goda vänners lag. 
Därefter håller vi årsmötet (vilket endast är öppet för medlemmar).

Du som är snabb att anmäla dig till kongressen belönas med reducerat pris: 100 kr fram till och med den 31 januari
för både medlemmar/familjemedlemmar och 150 kr för icke medlem, därefter 150 kr respektive 200 kr.
Fika ingår i priset. Mat på kvällen tillkommer (runt 100 kr). Att endast delta på årsmötet är kostnadsfritt.

Anmälan sker till Sara Boo: 042 - 504 54 /nhfsweden@gmail.com
För mer information/uppdateringar: https://www.thenhf.se/nhf-swedens-varkongress

Kallelse till NHF Swedens årsmöte år 2020
Sedvanliga årsmötesförhandlingar för föreningsmedlemmar
Lördagen den 14 mars år 2020, klockan 19.00 på Perslund, Åstorps Hembygdsgård i Åstorp

Anmälan: nhfsweden@gmail.com eller telefon 042 - 504 54
För mer information/uppdateringar: https://www.thenhf.se/nhf-swedens-varkongress

Detta är den enda kallelse som föreningen skickar ut


	Vårkongress
	Pages from NHF-Swedens-Vårkongress-2020.pdf

