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Kuba har behandlat 26 000 Covid-19 patienter i utlandet

Covid-19: Kubanska läkare har behandlat fler än 26 000 patienter över hela världen
De 26 brigaderna av kubanska läkare med namnet "Henry Reeve" [uppkallade efter Henry Reeve som föddes i New York 1850 och
vid 19 års ålder reste till Kuba för att kämpa i befrielsekriget mot Spanien. Han stupade 1876, 26 år gammal] har hittills behandlat
fler än 26 000 patienter för Covid-19.
Hälso- och sjukvårdspersonal från den karibiska ön, som arbetar i totalt 24 länder mot Coronapandemin, har räddat 976 allvarligt
sjuka personer som drabbats av Covid-19.
Ett 20-tal internationella organisationer har föreslagit Henry Reeve brigaderna, som grundades av Fidel Castro 2005, som vinnare av
Nobels fredspris för sin globala insats mot coronaviruset SARS-CoV-2.
De flesta stater vill ha samarbete under de nuvarande hälsoförhållandena. Röster från hela världen fördömer USA: s kampanj för att
sabotera de kubanska läkarnas internationella samarbete. "Att förnedra sig själv för att delta i dessa kampanjer för att sabotera de
kubanska internationalistiska brigaderna är omoraliskt och beklagligt," sade Schweizisk-Kubanska Föreningen i veckan som gått och
tillade att den amerikanska kongressen godkände 120 miljoner dollar mellan 2017 och 2019 för att stödja kampanjer mot Kuba.
Den karibiska nationen har skickat mer än 1 200 hälsoexperter till länder som drabbats av Covid-19 på begäran av ländernas
regeringar. Cirka 29 000 kubanska hälsovårdsarbetare, som redan fanns i utlandet innan utbrottet, har anslutit sig till att bekämpa
pandemin i 64 andra länder som har mellanstatliga samarbetsavtal med Kuba. Till USA:s stora förtret.
Kuba har en lång tradition av internationell hjälp vid katastrofer som jordbävningar, översvämningar, orkaner och epidemier.
Exempelvis berömde Barack Obama Kubas avgörande insatser i kampen mot ebolautbrottet i Västafrika. Landet har satsat stenhårt
på utbildning och har högst läkartäthet i världen. Tusentals studenter har också, utan kostnad, utbildats till läkare i Kuba. Gratis
hälsovård är en rättighet i Kuba som har högre medellivslängd och lägre barnadödlighet än det rika USA.
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Kubanerna tackas i Italien
Cubaminrex- Prensa Latina 200520
KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!
Under pandemikrisen skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död.
Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra
organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på
USA!
Bli en del av denna solidaritetsrörelse!
SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!
KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!]
OM DU HAR MÖJLIGHET ? GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL
MEDICINSK UTRUSTNING.
Pg 23 57 15 - 0
Swish 123 182 37 72

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

