1997 förvärrades förmodligen av Sovjetunionens sammanbrott, då Kubas största handelspartner, vilket ledde till ekonomisk och hälsovårdssektorns ekonomi försvagades.
En annan svårighet är USAs 56-åriga ekonomiska krigföring, som hindrar Kuba från att importera läkemedel och
medicinsk utrustning som innehåller komponenter från
USA. De måste istället köpa från avlägsna länder, som t.ex.
Kina, ofta till högre priser. på grund av de långa transporterna.
Trots dessa svårigheter har Kuba gjort stora framsteg.
Enligt PAHO har hälsovårdspersonal intensifierat arbetet
med att bespruta och undanröja stillastående vatten - där
myggor kan föröka sig - inom en radie av 150 meter kring
de två senast Zika-drabbade personernas bostäder i sydöstra delen av Holguínlänet. Personal går dessutom husesyn
för att upptäcka smittade personer och samla in myggor för
närmare studier. Maria Guzmán tillägger att kubanska forskare planerar för att försöka få fram ett Zika-vaccin.
Hon säger att internationellt samarbete kommer att bli
viktigt för att bistå Kuba och andra länder för att lösa Zikaproblemet. ”Det är ett problem för oss alla. Det är en utmaning för hela världen.”
Publicerad i Nature 536, 257-258 (18 augusti 2016)
Översättning och redigering Christine Vaple
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Om Kubas hälsovård
”Kampen mot Zika är ett bevis på framgång för Kubas
gratis hälsovård med familjeläkare i alla grannskap, med
fokus på förebyggande vård, mödra- och barnavård.
Systemet har utsatts för påfrestningar under senare år
när tusentals läkare utvandrat till USA (köpta av USA
med löften om guld och gröna skogar, översättarens
anmärkning), Europa och Sydamerika för högre löner.
[..]
USA skickar forskare till Havanna i november för ett
tvådagarsmöte om insektsburna virus som Zika. Det blir
den första konferensen av detta slag, och USAs forskare
är ivriga att nu få med Kuba i USAs internationella
hälsoprogram, vilket varit omöjligt i över 50 år.
[..]
Internationella experter som känner väl till Kuba
säger att andra länder skulle kunna lära sig mycket om
förebyggande vård och den massiva insatsen omedelbart
för att utrota Zikamyggorna så gott som överallt.
Världshälsoorganisationens expertrepresentant i Kuba,
Cristian Morales, säger att framgången har att göra med
”förmågan att organisera befolkningen. Men det skulle
vara extremt svårt att tillämpa i andra länder, med helt
andra förhållanden.”

Det första neurokirurgiska träningslaboratoriet på
ett sjukhus invigdes nyligen på Camilo Cienfuegos
universitetssjukhus i Sancti Spiritus, i centrala Kuba.
Chefen för neurokirurgin på sjukhuset sa att de nu kan
träna läkare inom områden som det centrala nervsystemets
anatomi och histologi, och inom mikrokirurgi och
neurokirurgisk endoskopi.
Laboratoriet leds av Ariel Alvarez, högsta
specialistnivån inom neurokirurgin och tredje- och
fjärdeårskandidaterna Ameth Eddy Garcia och Juan
Carlos Lage Barroso. Där kommer också nationella och
internationella kurser att hållas. Under de tre senaste åren
har nästa alla kirurgispecialiteter införts på sjukhusets
neurokirurgiska klinik.
Källa: Escambray 2016-08-18, Arelys Garcia Acosta

utdrag och översättning Eva Björklund
Centrum för smittskydd i Puerto Rico uppskattar att så
mycket som en fjärdedel av Puerto Ricos befolkning kommer
att ha ådragit sig smittan innan årets slut. Bara under en
vecka i augusti anmäldes 2 000 nya fall, totalt 10 690
smittade i landet, vara 1 035 havande kvinnor.
Tidskriften Kuba 3/2016

Lokalt smittade Zikafall i Karibien augusti 2016
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