RESOLUTION Nr. 8) KRAV PÅ STANDARD OCH KVALITET I
SJUKVÅRDEN
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
EMEDAN

Guyana som medlem av ILO ratificerat ILO:s konvention 149.

OCH EMEDAN Guyanas regering i enlighet med konvention 149 har skyldighet att se till att de
grundläggande kraven för sjukvårdsutbildning och tillsyn över den utbildningen anges i
nationella lagar eller i förordningar utfärdade av behöriga myndigheter eller
professionella organ som enligt lag eller förordning har befogenhet att göra det.
OCH EMEDAN Sjukvårdsutbildning ska vara samordnad med utbildning av andra löntagare som
arbetar inom vården.
SAMT DÅ

nationella lagar och förordningar ska specificera kraven för arbete som sjuksköterska
och begränsa den rätten till personer som uppfyller dessa krav.

OCKSÅ
GARANTERAR att åtgärder ska vidtas för att främja sjukvårdspersonalens medverkan i planeringen av
vårdtjänster och samråd med sådan personal i beslut som rör dem, på ett sätt som är
anpassat till de nationella förutsättningarna.
LIKASÅ
GARANTERAR att beslut om anställnings- och arbetsvillkor framför allt ska fattas i förhandlingar
mellan arbetsgivarna och berörda löntagarorganisationer.
OCH ATT

lösningen av konflikter som uppstår i samband med beslut om anställningsvillkor ska
ske genom förhandlingar mellan parterna, eller på ett sätt som berörda parter har
förtroende för, i oberoende och opartiska former som medling, förlikning eller frivilligt
skiljeförfarande.

OCH MEDAN

Hälsovårdsministeriet är ansvarigt för att garantera medborgarna i detta land
hälsovård med kvalitet till genom dess vårdpersonal. Därför bör ändamålsenlig
uppmärksamhet ägnas åt institutioner för utbildning och villkoren för genomförandet av
den utbildningen.

OCH MEDAN

Guyana School of Nursing under sin fleråriga verksamhet fungerat under förfärliga
förhållanden och att lärare och elever tvingats genomföra undervisningen i en olämplig
miljö:
•
Över 500 kvinnliga och manliga elever vid skolan måste dela åtta (8) toaletter
under en rast på 15 minuter och en lunchrast på en time.
•
Det finns bara fyra (4) heltidslärare i yrkesutbildningsprogrammet, inräknat
pensionärer som troligen ägnat sig åt detta ädla yrke på grund av att de bryr sig
om det och är bekymrade. Detta har lett till att så många som 100 elever sitter
samtidigt i ett klassrum med bara en lärare.
•
På grund av det begränsade utrymmet togs eleverna i grupper om 12 till rummet
för praktiska övningar. Den enda lärare som handledde dessa grupper blev
uttröttad efter att ha arbetat med ungefär tre grupper.
•
Klassrummens möblering, ventilation och personalutrymmen var otillräckliga för
fler än 100 elever och det förvärrades av ett högtalarsystem med en enda
högtalare som många elever inte kunde höra.

Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) är en global facklig federation som representerar 20 miljoner kvinnor
och män i den offentliga sektorn i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt till offentliga tjänster
av god kvalitet. PSI samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser.

NOTERAR

NOTERAR
VIDARE

OROADE AV

Att de stora elevgrupperna har gjort att examineringen försvagats. Trots detta gick
elever vidare till andra ämnen utan att veta om de godkänts i de föregående.

Att kliniska utrymmen (vårdavdelningar och kliniker på sjukhusen) är överbelastade,
vilket hindrat effektiv kommunikation och äventyrat undervisnings- och
lärandeprocessen. Följden blev att det inte fanns någon ordentlig tillsyn och
utvärdering av eleverna som tillbringar två veckor på klinikerna, i stället för en (1)
månad som föreskrivs för den roterande praktiken. Alla elever får inte praktisera på
alla avdelningar på sjukhuset (särskilt intensivvårdsavdelningen, enheten för svårt
sjuka, öron-näsa-halsavdelningen, ögonkliniken samt barnkliniken), för att få
nödvändiga kunskaper och erfarenheter.
att Hälsovårdsministeriet trots överbelastningen och den oönskade situationen
försöker ta in ytterligare en omgång elever (över de 100 på sjuksköterskeskolan).

RESULTATET
BLEV
att Guyana Nursing Association och Guyana Public Service Union offentligt
uppmanade ministeriet att inte genomföra den åtgärden.
KONSTATERAR

DESSUTOM
KONSTATERAR

att 80 % av de elever som deltog i den statliga
sjuksköterskestuderande på andra året blev underkända.

mellanexamen

för

att Hälsovårdsministeriet utan att ta hänsyn till denna utveckling går vidare med sina
planer på att anta ytterligare en grupp sjuksköterskeelever och orsaka fortsatt
överbelastning av vårdskolan, trots konsekvenserna för både elever och lärare som
har uttryckt sitt missnöje med situationen de upplever..

NOTERAR

de farliga och förödande konsekvenser som den här situationen kan få för sjukvården i
Guyana, en vård som redan drabbats hårt av att många kompetenta vårdgivare
utvandrat.

UPPMANAR

alla medlemsförbund att stödja Guyana Nurses Association och Guyana Public
Service Union i deras arbete för att få till stånd en ordentlig utbildning för
sjuksköterskor i en gynnsam miljö.

UPPDRAR ÅT generalsekreteraren att till regeringen i Guyana framföra konferensens oro och önskan
om att regeringen ska respektera de normer som den förbundit sig att respektera
genom ILO:s konvention 149, och anmäla det här ärendet till ILO, WHO och den Panamerikanska hälsovårdsorganisationen.
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