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Ungdomar från Djibouti blev läkare på Kuba
De första ungdomar från Djibouti som fått gratis läkarutbild-
ning på Kuba utexaminerades nyligen vid Institutet för högre 
medicinsk vetenskap i Santiago. Totalt utexaminerades 2.600 
läkare, sjuksköterskor, odontologer, osv, och av dessa var 
alltså 19 från det lilla landet Djibouti på Afrikas horn, och yt-
terligare 243 från en mängd olika länder, bl a Haiti och Mali.

Stora framsteg inom hälsovård, enligt FN
Mirtha Roses Periago, chef för Panamerikanska Hälsoorga-
nisationen (PAHO), besökte nyligen staden Cienfuegos på 
Kuba. Till intervjuande media nämnde hon att Kuba nu erbju-
der en mängd olika verksamheter inom hälsoområdet, och 
att man nu ägnar mycket arbete åt att lösa problemen med 
en åldrande befolkning, liksom problemen med klimatföränd-
ringarna och de brant stigande olje- och matpriserna. Roses 
Periago, som kom till Kuba första gången 1985, berättade 
att rörelsen för friska kommuner började i Cienfuegos för att 
främja god hälsa. När det gäller hälsovård har Kuba uppfyllt 
Millenniemålet för flera decennier sedan. 
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Över 26 000 färdigutbildade inom vården
Under läsåret 2007-2008 tog 26 649 personer från Kuba och 
20-talet andra länder medicinsk examen från kubanska hög-
skolor. Den andra augusti tilldelades de sina diplom på Karl 
Marx-teatern i Havanna. Många av dem var del av den fjärde 
kullen som utexaminerades från Latinamerikanska Läkar-
högskolan, ELAM, som utbildat nästan sex tusen medicinare 
sedan starten för några år sedan. Havannas Medicinska In-
stitut utexaminerade under året 905 studenter, varav många 
tandläkare. Bland de som tog examen fanns studenter från 
USA, Kongo, Nigeria, Mongoliet, Vietnam och många latina-
merikanska länder. Inskrivningen av elever var 4.850 år 2001. 
Men har nu vuxit till 32.000
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