
På torsdagen möttes de av guvernören Jaques Wagner vid 
en ceremoni som avslutade en vecka av välkomnande av 
programmets tredje del. Efter ankomsten deltog läkarna i 
aktiviteter, de lärde känna hälsopolitiken och blev instrue-
rade i användandet av områdets teknologi.

   – Det är ett nöje att vara i Bahia. Jag arbetade i Sydafrika 
och Venezuela. Det första alla vi kubanska läkare ser till 
är humaniteten. Jag vill hjälpa det brasilianska folket att 
förbättra sin hälsovård. Vi ska vara här i tre år och vi har 
en månads semester varje halvår för att besöka familjen 
i Kuba. Vi har en son på tre år som vi lämnar hos farmor 
för att kunna vara med på detta program. Brasilien har 
goda läkare men de stannar kvar i storstäderna, vi vill 
bege oss till landsbygden” sa den kubanska läkaren Ángela 
Zunila i ett välkomsttal med de andra läkarna.
 
En annan nykomling, Aidé Manzo de Silva, har två söner 
en yngling på 22 år och en liten på 14 år. De finns kvar i 
Kuba i morföräldrarnas händer. Hon ska arbeta i staden 
Cafernaum.
   –Programmet är mycket bra, jag beslöt mig för att delta 

för att hjälpa det brasilianska folket. Mina barn saknar oss 
men de är nöjda. Det är andra gånge som vi skiljs åt på 
grund av arbetet. Innan jag kom hit befann jag mig långt 
borta från dem och arbetade i Venezuela.” säger hon. 

Efter Afrika och Venezuela, ska de jobba i Brasilien 
för ” Fler läkare”

Med stor hängivenhet och human omsorg har de yrkesutövande kubanerna i programmet ”Fler läkare” 
förbättrat omvårdnaden för den brasilianska befolkningen. Läkarna skall ut och jobba i den brasilianska 
landsbygden. Den kubanska läkaren Angela Zunila förklarade:
   – Brasilien har bra läkare men de finns i storstäderna; vi vill bege oss till landsbygden.

Deltagare i programmet ”Fler läkare” som ska arbeta i den brasilianska delstaten Bahia.

– För alla oss kubanska läkare är humaniteten det första 
vi ser på. Jag vill hjälpa det brasilianska folket att förbättra 
sin hälsovår, säger Aidé Manzo



Jaques Wagner överlämnade symboliskt vita rockar till två 
av gruppens läkare. Prefekter från de olika kommunerna 
träffade de yrkesmän som skulle åka till var och ens stad 
och beskrev hälsoläget på dessa ställena.

Läkarna kommer att genomgå specialiseringskurser i 
ämnesområdet för familjehälsa tillhandahållna av Del-
statsuniversitetet i Santa Cruz (UESC). Guvernören visade 
sig nöjd med förstärkningen av yrkesutövare som ska 
arbeta i olika regioner av delstaten och markerade att de 
brasilianska läkarna inte verkar i dessa de mest behövande 
områdena.

”Läkartätheten i Bahia är en per tusen invånare, och re-
kommendationen från Världshälsoorganisationen WHO 
ligger på minst två. De är läkare inriktade på familjehälsa 

och med stor hängivenhet. Då blir det riktigt att inte satsa 
på att utöka antalet medicinska fakulteter för att verka i 
familjehälsosektorn utan det är viktigt att ha yrkesmän 
som dessa från ”Fler läkare”-programmet för att förstärka 
omsorgen i den offentliga sektorn” kommenterade han.

Enligt delstatens hälsominister, Washington Couto, så 
är det 1100 yrkesmän från programmet som ska verka i 
Bahia, de ska ta hand om cirka fyra miljoner människor. 
I hans beräkning ska programmet hjälpa till att garante-
ra tillgång till bashälsovård. Undersökningar gjorda i de 
berörda områdena visar att 80 % av folket anser att pro-
grammet är utmärkt eller bra, sade hälsoministern. 
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