VARSINAIS-SUOMEN HOITAJAVERKOSTON KOKOUS 27.02.-19

Kokous pidettiin sairaanhoitopiirin luottamusmiestoimistossa

OSALLISTUJAT:
Heikurinen Tanja JHL 087
Fredriksson Marjut JHL 36
Kaleva Heli JHL 481
Virtamo Sari JHL 36
Kuru Liisa JHL 087
Hurskanen Mirja JHL 36
Sjölund Janne JHL 114

Tämänkertaisen kokoontumisen kutsui koolle 5.11.- 18 kokouksessa sovitusti JHL 114
Kokouksen muistion tekee Janne Sjölund











Aluksi osallistujat esittäytyivät ja käytiin läpi kunkin työpaikan kuulumiset
Keskusteltiin siitä mitä muistioon kirjataan ja todettiin ettei alueen kuulumisia kirjata
mahdollisten tietosuojaongelmien takia. Yleisesti keskusteltavat teemat kirjataan ylös .
Todettiin muistioiden olevan nyt myös aluetoimiston sivuilla.
Vanhusten-ja vammaisten hoidon ajankohtaiset uutisoinnit herättivät vilkkaan keskustelun
jossa pohdittiin mm. Mitä ja miten nykyisillä mitoituksilla ( jotka usein vielä
vajaamiehityksellä) voidaan toteuttaa hyvää hoitoa, Miten eri paikoissa joudutaan
arvioimaan mitä ehditään tekemään ja mistä tingitään, riittämättömyyden tunteesta ja
vaikeudesta hyväksyä ettei pysty tekemään työtään niin kuijn toivoisi.
Keskusteltiin myös Influenssakauden rokotekeskustelusta: Todettiin, ettei etukäteen
odotettua isoa keskustelua ollut syntynytkään rokotepakosta ja sen toteuttamisesta vaan
monilla työpaikoilla asia on vain hiljaisesti hoitunut eikä erimielisyys rokotteen ottamisesta
ole työnantajan toiminkaan noussut esiin merkittävästi.
Keskusteltiin myös lähihoitajan tutkinnon soveltuvuuskokeista: Keskustelussa nousi esiin,
etteivät oppilaitokset ole ottaneet vielä kattavasti käyttöön mahdollisuutta palauttaa
soveltuvuuskokeet jotka nähtiin merkitykselliseksi. Hoitajan työ on vaativaa ammattityötä
joka ei sovi kaikille ja todettiin ajoittain suuriakin ongelmia opiskelija-arvioinnissa jossa
realistista huonoa palautetta vaikea saada menemään läpi ja välillä rimaa kovin madaltaen
opiskelija voi päästä läpi vaikkei ohjaaja näin näkisikään.
Todettiin valtakunnallisen SOTE-verkoston ensimmäisen kokouksen olevan 4-5.3 ja
evästettiin kokoukseen menijöitä:

-





Nähtiin tärkeäksi että verkosto tekisi kannanottoja, julkilausumia ajankohtaisista
teemoista, veisi viestiä alueilta verkostoon ja toisi sitä takaisin ja kaikkiaan nostettaisiin
liiton keinoin hoitotyön arvostusta ja imagoa. JHL on myös merkittävä sosiaali- ja
terveydenhoidon ammattilaisten liitto ja varteenotettava järjestäytymispohja
työntekijöille.
Seuraava kokous esitetään pidettäväksi 8.5 ja toiveena olisi, että yhdistys 824 voisi sen
järjestää. Jos heille ei päiväö sovi niin etsitään parempi päivä ja jos yhdistys kokee, ettei
pysty nyt kokoontumista järjestämään niin etsitään joku muu yhdistys.
Kokous päätettiin n. 19.40

