
Vi landade i Havanna, for till ett hotell på stranden och 
gjorde första dagen ett besök på en stadsodling, Organo-
ponico, och fick senare på dagen en föreläsning om kom-
plementär medicin. Nästa dag for vi österut med bekväm 
buss och bra chaufför och guide. Vi hann under de två 
veckorna besöka Sancti Spiritus, Santa Clara, Cienfuegos 
och Matanzas innan vi styrde kosan tillbaka till Havanna.

Vi fick se allt från en familjeläkarmottagning – grunden 
för den kubanska sjukvården – till specialistsjukhus, från 
barnsjukhus till vad man skulle kunna kalla ålderdoms-
hem. Överallt blev vi väl mottagna och vi fick en inblick 
i kubanernas fantastiska sjuk-och hälsovård. Fantastisk 
eftersom man med så begränsade resurser ändå kan hålla 
en så hög standard.

En av våra deltagare som forskar på demenssjukdomar 
konstaterade att man i stort har samma diagnostiska 
verktyg i Kuba som hos oss, men att man förutom medici-
nering också bedriver träning för att bromsa sjukdomsut-
vecklingen hos de gamla. Detta görs inte i Sverige. 

På ett center för autistiska och andra problembarn fick vi 
se på när personal hade samtal med föräldrar och övning-
ar med barnen. Det märktes att specialisterna var glada att 
kunna visa sin verksamhet.

När vi diskuterade och jämförde sjukvårdsresurser kom 
vi på att barnmorskor saknas i det kubanska systemet och 
att det istället är läkare som bistår vid normal-förlossning-
arna. Även i övrigt utför svenska sjuksköterskor en större 
del av sjukvårds-arbetet än deras motsvarigheter i Kuba. 

Misión milagro och ögonoperationer för hundratusentals 
fattiga latinamerikaner (totalt 1,5 miljoner sedan 2014) 
fick vi höra om och besökte en ögonklinik på sjukhuset i 
Matanzas. En av operationssalarna hade varit stängd två 
år då det fattades en reservdel till luftkonditioneringen 
(oundgängligt för den typen av operationer). Den kunde 
inte importeras pga. blockaden. 

En självklar punkt på programmet var besöket på Escuela 
Latino-Americano de Medicina, ELAM, läkarutbildning-
en som tar emot studenter från hela världen, framförallt 
Afrika, Asien och Latin-Amerika, så att de utan kostnad 
kan utbilda sig och återvända till sitt hemland som färdig 
läkare. 

Utöver studiebesöken fick vi även se Che Guevara-monu-
mentet, det nya Edelstam-monumentet i Havanna och Re-
volutionsmuseet. Vi badade vid härliga stränder och bjöds 
in till en fest med Committee por la Defensa de la Revolu-
tion, CDR. En trist incidens var stölden av en handväska i 
ett obevakat ögonblick.  

Programmet var, fick vi erfara, lite för ambitiöst med för 
många studiebesök, men det tar vi med oss i planeringen 
för nästa resa. Då får du som inte kom med den här gång-
en en ny chans! Ta den!
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Medicinarresan till Kuba, december 2013
Söndagen den första december 2013 for vi, en grupp på 14 personer, på en 
två veckors studieresa med Medicinare för Kuba. Gruppen var homogen vad 
gäller ålder, 40-70 år ca, men heterogen vad gäller profession: Flera som 
arbetade inom psykiatrin som läkare eller sjuksköterskor, ett par sjukgym-
naster, sjukvårdstolkar, sjuksköterskor, hälsoupplysare, folkhälsovetare.

Från tacksam mamma vars son utbildats på ELAM

Huset på Tropicoco-stranden


