Stöd Kuba
i kampen mot Covid-19
Kuba är mobiliserat för att mycket disciplinerat bekämpa
pandemin inom det egna landet. Hälsoministeriets institut Pedro Kourí leder den medicinska strategin. Genom
den europeiska solidaritetsorganisationen mediCubaEuropa har vi i Sverige redan bidragit i den kampen.
2017-2019 har vi i Sverige genom vår penningin
samling Mediciner för Kuba donerat sammanlagt över en miljon kronor till utbyggnaden av laboratorier med senaste tekniken för diagnosticering på molekylär
nivå av olika infektionssjukdomar såsom zika, dengue
och nu Coronaviruset och sjukdomen Covid-19.
Tre laboratorier finns nu i olika delar av Kuba:
Havanna, Santa Clara och Santiago de Cuba. mediCubas
medlemsorganisationer i 14 europeiska länder har solidariskt bidragit till detta projekt som just blivit klart. Expertis från mediCuba-Schweiz har haft en viktig roll när
det gäller tekniskt samarbete och utbildning i den nya
tekniken.
Nu 2020 kom Covid-19! Det behövs en förstärkning
av framförallt laboratoriernas förbrukningsmaterial och
skyddsutrustning för personalen. Kuba är mobiliserat för
pandemin, men har hittills jämförelsevis endast få fall,
814, och 24 avlidna (15 april). Tack vare Kubas avancerade
hälsovårdssystem med dess nätverk av familjeläkare
underlättas att hitta personer med symtom. Hälsovården
och folkrörelserna säkerställer att information når ut,
och bidrar till att ge en korrekt bild av läget i nationen.
Medicinar
studenter deltar i den uppsökande verksam
heten. Kuba har mer än tre gånger så många läkare per
tiotusen invånare och gratis sjukvård, jämfört med det
rika USA där tiotals miljoner inte har råd med sjukvård.
Det har redan blivit ett stort bortfall av inkomster från
framförallt turismen. Samtidigt drabbas landet alltjämt
av USA:s blockad som försvårar för Kuba att importera
material för att bekämpa pandemin. Kubas ledning säger
att landets prioritet nu är att skydda den egna befolkning
en, men samtidigt skall man fortsätta att också prioritera
läkarbrigaderna till andra länder som kämpar mot pandemin. Genom vår insamling Mediciner för Kuba och sam
arbetet i mediCuba-Europa kan vi bistå Kuba i arbetet
mot Covid-19 och samtidigt stärka den internationella
solidariteten!
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