
Kuba har, trots begränsade resurser, byggt 
upp en god och jämlik sjukvård som sak-
nar motsvarighet i regionen. Deras sats-
ningar på förebyggande hälsovård har gett 
som resultat att sjukdomar som är vanliga 
i grannländerna är nästan helt utrotade. 
Man har till exempel också lyckats sänka 
barnadödligheten till västerländska nivåer, 
långt under övriga länder i Latinamerika. 
Kuba är också välkänt för sin solidaritet 
när det gäller att bistå med läkare och 
annan sjukvårdspersonal i områden som 
drabbats av sjukdom eller naturkatastrofer. 
Så var man till exempel bland de första 
som kom till Haiti efter stormen, och man 
har även bistått Sierra Leone med sjukvår-
dare (läkare och övrig personal) nu under Ebola-epidemin.

Vår resa kommer att gå av stapeln den sista veckan i november, och vi stannar två veckor.
November – december är klimatet mycket behagligt på Kuba – den värsta hettan är över men det är 
fortfarande varmt och vattnet har en badvänlig temperatur. 

Resan kommer att starta i Havanna, 
huvudstaden, med minnen från koloni-
altiden och framåt, med strandprome-
naden Malecon, Gamla Stan där Ernest 
Hemingway hade sitt stamlokus och med 
många små restauranger och caféer där 
musiken flödar. Därifrån flyger vi till 
landets sydöstra del och Santiago de Cuba, 
landets första huvudstad med en egen his-
toria och egen kultur. Vi stannar där några 
dagar för att sedan ta oss med buss tillbaka 
till Havanna, med uppehåll vid Che-mo-
numentet i Villa Clara och övernattningar 
på vägen.
 
Det kommer att bli besök på polikliniker, 
sjukhus och hos husläkare, vi får lära oss en hel del om hur sjuk-och hälsovårdssystemet är uppbyggt 
och på kvällarna har vi tid avsatt för seminarier och diskussioner om vad vi har sett under dagen. I 
Havanna ska vi naturligtvis besöka ELAM, där man utbildar ungdomar från i stort sett hela världen 
till att bli läkare och sjuksköterskor.

Förutom studiebesöken kommer det att finnas tid för egna strövtåg, bad och naturligtvis salsa! 

Kolla http://www.svensk-kubanska.se/medicinare/index.html och anmäl ditt intresse till  
agneta.nordin@hotmail.se eller telefon 018-252187

Res till Kuba med Medicinare för Kuba!
Vi planerar en resa till Kuba i november 2015. Följ med och studera 
Kubas hälso- och sjukvård på plats!

Strandpromenaden Malecon

Dominospel på ett rehab-center för äldre.


