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USA behöver 
kubanska läkare

Oskar Johansson

När värsta ekonomiska krisen drabbade Kuba 1991 köpte 
Carlos Domínguez, familjeläkare i Havanna, en båt för tolv 
tusen pesos och lämnade landet som utbildat honom till 
läkare. 28 år gammal tog han sig till Miami för att återuppta 
sitt läkararbete med högre lön. Men först behövde han 
klara fyra prov på engelska och sedan lägga flera år på 
specialistpraktik på sjukhus. Han klarade det första provet, 
men blev underkänd på det andra. Han var redan gift med 
familj att försörja så han gav upp sina läkarplaner och 
anmälde sig till ett sjuksköterskeprogram och som sådan 
har han jobbat sedan 2001. Han är inte den enda, men 
sedan 2006 har strömmen av kubanska läkare ökat. Om 
detta skriver New York Times i en stor artikel 3 augusti.

USA:s departement för inrikes säkerhet (DHS, 
Department of Homeland Security) inledde 2006 ett 
program för att värva kubanska läkare ”som studerar 
eller jobbar i tredje land i kubanska regeringens regi” att 
hoppa av till USA. Under revolutionens 50 år har Kuba 
sänt mer än 185 000 hälsoarbetare på uppdrag till minst 
103 länder. Ungefär 31 000 arbetar i Venezuela. Och fler 
är på väg. Kubas nyhetsbyrå har rapporterat att 25 000 
läkare har tagit examen i år, den största gruppen någonsin. 
De internationella uppdragen har givit Kuba mycket 
erkännande och goodwill runt om i världen. President 
Obama sa på Amerikanska länders toppmöte i Trinidad i 
april att han fann det ”intressant” att från latinamerikanska 
ledare höra ”om de tusentals läkare från Kuba som finns 
över hela regionen, som många länder är beroende av.”

Det är läkare som USA av olika skäl vill lägga vantarna 
på. Ana Carbonell, stabschef för Lincoln Diaz-Balart, 
republikansk ledamot för Florida i USA:s representanthus, 
säger att mer än 2 000 kubaner redan har värvats till i USA . 
”Det tillför högt kvalificerade kvinnor och män till vårt land 
i en tid då vi verkligen behöver dem,” säger Carbonell. 

Många har lyckats få läkarlicens och anställning. Andra 
har nöjt sig med andra jobb inom sjukvården eller helt andra 
områden. ”Jag känner hjärnkirurger som jobbar på lager, 
fabriker och bensinstationer,” säger Julio César Alfonso, 40 
år, till NYT. Han tog examen från läkarhögskolan på Kuba 
1992 och jobbar som klinikchef i Miami. ”Men jag känner 
många fler som jobbar som sjuksköterskor, assistenter och 
tekniker.”

Lianete Pérez, 37 år, arbetar som assistent på en 
pediatrisk mottagning i Miami. Hon var narkosläkare, 
anlände 2002 och studerar för att ta läkarexamen senare i år. 
”Det är en enorm skillnad mellan Kuba och USA vad gäller 
det medicinska,” säger hon. ”Jag kan inte påstå att kubanska 
läkare inte är välutbildade, men våra böcker var väldigt 
gamla.” Kubanska läkare och läkarstudenter har också 
brist på modern utrustning, och ofta också på läkemedel 
och diagnostiska verktyg. Men många som flyttat till USA 
säger att vården Kuba var mer människovänlig och mindre 
stressad än i USA.

Utländska läkare med annat språk måste lära sig yrket 
igen på engelska och i många fall, såsom  Domínguez, 
också jobba för att försörja sig och familjerna. Kubanska 
läkare brukar också vara äldre då de kommer, ibland för 
gamla för att lägga ner flera år på studier och praktik. Att 
finna en praktikplats är nästan omöjligt. De flesta sjukhus 
söker unga läkare som kan jobba långa skift för låg lön. 

Synd för dem men bra för Miami, skriver NYT. 
Många sjukhus där kan skryta med högutbildade kubanska 
läkare som sjuksköterskor, assistenter och till och med 
laboratorietekniker.  En av fyra läkare i USA har fått 
sin utbildning i utlandet, säger en anställd på American 
Medical Association. I denna kunskapsdränering hör Kuba 
inte till de länder som får släppa till mest.

”Utländskt utbildade läkare är en väsentlig del av vår 
arbetskraft, och vi tror inte att det kommer ändras inom 
någon snar framtid,” säger den anställde på AMA som inte 
vill uppge sitt namn till NYT. ”Vi är väldigt beroende av 
dem, för de tar jobb inom underbemannade områden och 
inom primärvården. Utan dem skulle det vara ett väldigt 
svårt läge, särskilt för minoritetsgrupperna och de fattiga.”

Doktor Domínguez, nu sjuksköterska, säger att han för 
det mesta inte bryr sig om att ingen kallar honom ”doktor” 
längre. Han tjänar över 100 000 dollar per år, har sina två 
barn på privatskola och åker på semester till Frankrike och 
Spanien med familjen. Källa: NYT 09-08-03 
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