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Medicinska framsteg
Per-Olov & Marianne Lennartsson. 

AIDS-programmet ett föredöme 
Kuba är ett föredöme framför allt genom sitt väl utvecklade 
hälsosystem. Chefen på FN:s AIDS-kontor på Kuba, Ana Maria 
Navarro ser detta som en avgörande orsak till att landet har 
ytterst få personer med HIV/AIDS. Hon pekar på insatser för 
att förebygga, vårda och behandla personer som smittats - 
allt sedan 1980-talet när första HIV-fallet registrerades.
Till skillnad från andra länder där de flesta infekterade 
inte har tillgång till bromsmediciner, har Kuba hela tiden 
kostnadsfritt försett dem med läkemedel så att de har kunnat 
leva ett normalt liv. Kuba har också varit ett föregångsland  
när det gäller förebyggande verksamhet, med helhjärtat 
samhälleligt stöd och från internationella organisationer, 
som Världsfonden för AIDS, Malaria och Tuberkulos, avslutar 
chefen för UNAIDS-programmet.

vaccin mot stafylokocker 
Det berömda Finlay Institutet ska börja med kliniska prov 
nästa år med ett vaccin mot stafylokocker. Stafylokocker, som 
nästan enbart drabbar människan orsakar lunginflammation, 
bihåleinflammation och bukhinneinflammation m fl sjukdomar. 
Vid en presskonferens informerades att 10 olika vaccinationer 
som utvecklats av Kuba bland annat medfört stadigt minskad 
barnadödlighet. Förra året var den 4,7 av 1 000 födda.  

Globalt forum för hälsoforskning
Klimatförändringars påverkan på hälsan kommer att kräva 
ny inriktning på utvecklingspolitiken med program för att 
lindra och anpassa samhällena och garantera jämlik tillgång 
till hälso- och sjukvård för alla. Detta var en av slutsatserna 
från 2009 års ’Global Forum for Health Researach’ i Havanna 
i november 2009 som samlade forskare, politiker och 
utvecklingsorganisationer från Australien, Brasilien, Indien, 
Kanada, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA m. fl. 
Gilma Mantilla från Columbiauniversitetet i New York beskrev 
de 20 till 25 infektionssjukdomar som kan spridas med 
globala uppvärmningen som malaria, hjärnhinneinflammation, 
denguefeber och influensa. Den innebär att smittbärare som 
t ex malariamyggor sprids till nya områden. Global Forum 
for Health Research är en stiftelse med säte i Genève som 
har nära samarbete med WHO och som i år förlade sin årliga 
sammankomst till Havanna. Stiftelsen bildades 1997 med 
syfte att vidga forskningen om globala hälsofrågor. Forumet 
myntade uttrycket “10/90 gapet” för att illustrera att endast 10 
procent av världens läkemedelsforskning ägnas åt sjukdomar 
som svarar för 90 procent av världens hälsoproblem.  Källor: 
ACN 09.11.30, Boletin Informativo 09.11.20, IPS 09.11.20


