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Nations förstasida den 16 juli. Det är del av ett samarbets-
avtal mellan hälsoministerierna i de bägge länderna, uppgav 
tidningen. Det undertecknades av Kubas ambassadör Maria 
Aida Nogales och Seychellernas finansminister Danny Faure. 
Det stärker biståndet och det medicinska samarbetet inom 
flera fält, och utökar den kubanska läkarbrigaden från 15 till 
28 personer. Ambassadör Nogales berättade att det nu bland 
annat pågår ett program för att förebygga och bekämpa lep-
tospiros. Faure beskrev avtalet som en milstolpe i kampen 
för mänsklig och social utveckling i landet och uttryckte det 
seychelliska folkets uppskattning av Kuba och allt bistånd.
Källa: Prensa Latina 090717

Kiribati tackar Kuba för solidaritet
Kiribatis vicepresident Teima Onorio tackade Kuba för hälso-
samarbetet. Under ett möte i det lilla stillahavslandet talade 
Onorio om den kubanska läkarbrigaden med 15 specialister 
som sedan 2006 erbjudit landets 105 000 invånare vård. Hon 
nämnde också de 20 ungdomar som nu studerar till läkare 
på Kuba. Kubas ambassadör, Raúl Rodríguez, berättade om 
15 nya stipendier för läkarstudier och tre på Internationella 
idrotts- och hälsohögskolan för Idrott och Hälsa. 2008 fick de 
700 läkarstudenterna från Östtimor och Kiribati sällskap av 
studenter från hela sydvästra stillahavsområdet – Vanuatu, 
Salomonöarna, Nauru och Tuvalu. Deras högskola i västra 
Havanna kallas Stillahavshögskolan. Källa: ACN 090529

425 000 bolivianer har fått synen tillbaka
Kubanska ögonläkare hade i juli utfört 425 000 ögonopera-
tioner i Bolivia inom ramen för Mirakelmissionen informerade 
Rafael Dausa, Kubas ambassadör i La Paz.  18 ögonkliniker 
ingår i programmet, med över 243 läkare. Enligt bolivian-
ska regeringens beräkningar har de sparat 500 US dollar per 
operation, över 210 miljoner dollar sammanlagt. Mirakelmis-
sionen som varit i gång sedan 2004 syftar till att innan 2016 
operera sex miljoner låginkomsttagare med grå och grön 
starr, pterygium och andra ögonåkommor. Länder som får del 
av Mirakelmissionen är bland andra Venezuela, Bolivia, Ecua-
dor, Guatemala, Haiti, Honduras, Panama, Peru, Nicaragua, 
Paraguay, Uruguay, Surinam, Mali och Angola. Källa: Reuters 
090714

Varning Satir
USA förhandlar med Kuba om hälsotjänster

Det rapporteras att Fidel Castro och president Obama kommit 
överens om att Kuba ska erbjuda läkare för att behandla de 
50 miljoner USA-medborgare som saknar sjukförsäkring. Det 
ryktas att den berömde dokumentärfilmaren Michael Moore, 
bakom bl.a. filmen ”Sicko”, varit inblandad i förhandlingarna. 
När detaljerna om planen blev tillgängliga blev många exper-
ter förvånade över att bara sex läkare skulle komma till USA 
för de 50 miljonerna patienterna. Dr. Alberto Humberto, gast-
roenterolog vid Sinai Berg sade att ”det förefaller vara ett 
otillräckligt antal läkare för så många människor.” Mr. Gibbs, 
talesperson för Obama-administrationen svarade att ”vi har 
helt enkelt inte pengar för mer än så.”
För att skynda på processen och undvika onödig byråkrati 
ska läkarna ta sig in i landet illegalt. En specialproducerad 
båt har konstruerats av motorhuvarna från två Chevrolet 
1952:or. Barney Frank, demokratisk ledamot i Representant-
huset sade att ”detta är exakt den typ av kreativa lösningar 
som vi behöver mer av i Washington.”

källa: www.thespoof.com/news/spoof

Några axplock ur Kubas hälsobistånd

Enastående solidaritet
Oskar Johansson

En ny kubanskbyggd ögonklinik har öppnats meddelade 
Guyanas hälsominister 29 juli. ”Vi kommer att erbjuda vård 
också till guyanska diasporan och till utländska medborgare, 
kostnadsfritt” sa Dr. Bheri Ramsarran. På den nya kliniken 
som kostat 700 000 US dollar att bygga, kan 10 000 opera-
tioner utföras per år, och därmed finns överskottskapacitet 
för patienter från andra länder. Ministern sa också att ku-
bansk-venezolanska Mirakelmissionen hittills har avverkat en 
kö på 40 000 ögonoperationer. Ytterligare 8 000 guyananer 
har redan undersökts för behandling på den nya kliniken, be-
mannad av kirurger och medicinsk personal från Kuba. Kuba 
kommer också att förse kliniken med medicinsk utrustning 
under kommande två åren. Ögonkliniken är ett av många 
projekt i kubanska-guayananska hälsosamarbetet som även 
innefattar byggandet av fyra hälsovårdskliniker till i Guyana. 
Källa: EFE, 090730

Regional ögonklinik på Jamaica
En överenskommelse att bygga en regionalt ögonklinik för 
Jamaica och medlemsstaterna i Karibiska Gemenskapen (CA-
RICOM) undertecknades i Kingston den 29 juli av Jamaicas 
miljö- och hälsominister Rudyard Spencer och Kubas ambas-
sadör, Gisela García. Spencer tackade Kuba för ännu ett ex-
empel på kubanska folkets och regeringens solidaritet och 
kärlek till Jamaica. Ambassadören betonade att kliniken kom-
mer att operera tusentals patienter för att återde dem synen. 
Hon påpekade att Fidel Castros idé att hjälpa miljoner män-
niskor att återfå synen hittills har resulterat i operationer på 
6 000 jamaicaner. Källa: Carribean Net News,  090730

Ögonklinik i Uruguay uppkallad efter José Martí
Den 26 juli uppkallades en ögonklinik utanför Montevideo 
efter José Martí. Några dagar tidigare hade kubanska och uru-
guayanska läkare utfört den tiotusende gråstarroperation där. 
Ceremonin för att fira denna vetenskapliga och humanitära 
bedrift leddes av president Tabaré Vázquez. Den samman-
föll med högtidlighållandet av Kubas nationella upprorsdag. 
Hälsoministern Maria Julia Muñoz sa att ”detta sjukhus är ett 
resultat av Kubas beslut att globalisera solidariteten och ett 
bevis för troheten till Martís ideal. Så det är bara rätt och rik-
tigt att det ska bära den kubanske nationalhjältens namn.”
Sjukhuschefen Yamandu Bermudez menade att ”gråstarrope-
ration nummer tiotusen som utfördes på en 90-årig patient 
är ett stort genombrott för kliniken och för Uruguay. Det hade 
annars aldrig varit möjligt i detta land, än mindre inom den 
offentliga sjukvården.” Bermudez sa också att ”vi har åter-
upprättat vårt folks värdighet. Vi ska fortsätta på denna väg 
i Martís namn, han som var den kubanska självständighetens 
arkitekt, och en gång Uruguays konsul i New York”. Mer än 
145 000 uruguayaner med knappa tillgångar har fått gratis 
vård på sjukhuset, med kubansk hjälp. Kubas ambassadör 
Marielena Ruiz Capote betonade att ”med detta arbete för-
verkligar kubanerna Martís och Fidels princip ’Mänskligheten  
är vårt fosterland”.                Källa: Prensa Latina 090727

Kubanska läkare på Seychellerna
Sju kubanska läkare och specialister skulle anlända under juli 
till Seychellerna, och en till grupp ansluta innan årets slut. 
Detta framgick med stor rubrik i dagstidningen Seychelles 


