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Bilang isang graduate ng
kursong BS Nursing, tiyak
akong isa ito sa pinakadakilang
propesyon dahil nangangai-
langan ito ng tapang, talento at
malaking puso, para mangalaga
ng mga maysakit at may
kapansanan. Hindi ka pwedeng
magpabaya o magpaliban ng
dapat gawin sapagkat ang
nakataya dito ay buhay. Lalo pa
at ang mga may karamdaman
ay maselan, bulnerable at

delikado kaya malaki ang tiwala
at inaasahan sa iyong bawat
galaw. Ang tawag dito ay
“Tender Loving Care” o TLC.

Hindi pwede dito ang
duwag at takot sa dugo. Hindi
rin pwede ang maselan at ayaw
ng mabaho. Lalong hindi pwede
pag hindi ka marunong
ngumiti kahit pagod ka na dahil
ang isang salik ng propesyong
ito, bukod sa dapat ay marunong
kang magbilang nang tama,  ay

ang iyong husay makipag-
kapwa tao. Ang ibang tawag
dito ay “bedside manners”.

Nitong nakaraang ilang
buwan, nasentro sa kontro-
bersya ang propesyong ito.
Nataya ang kredibilidad,
kalidad , kultura at tradisyon ng
mga paaralan, review centers at
mga institusyon sa larangan ng
propesyong pagna-nurse.
Sentro sa kontrobersyang ito
ang Professional Regulation
Commission (PRC) at ang
pamahalaan mismo na hang-
gang sa kasalukuyan ay tumu-
tulay sa pagitan ng tamang
desisyon o popular na desisyong
nagbunga ng urong-sulong na
posisyon. Nakataya din dito ang
samut-saring interes: interes ng

mga estudyante, interes ng mga
magulang at kamag-anak, at
pati walang mga interes ay
nagkakainteres. Sa madaling
salita, naging pambansang
sawsawan ng panlalait,
kahihiyan at debate ang isang
dakilang propesyon. Ang
tanong ay “Bakit nga ba?”,
“Sino ba ang may sala?”,
hanggang sa humaba na ang
mga tanong at mapunta na ito
sa “Magkano nga ba?”

Ang eskandalo
Bagama’t lagi nang may mga

ganitong tsismis ng “leakage”
tuwing may pambansang
pagsusulit, hindi ito kasing grabe
ng naganap ngayon. Open secret
at biruan na ito sa mga
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estudyanteng kukuha ng exam,
ang umasa at mag-abang na
baka may dumating na leakage.
Subalit sa dakong huli,
nakasalalay talaga ang pagpasa
sa kahandaan, pundasyon at
kaalaman ng estudyanteng
kukuha ng pagsusulit.

Sang-ayon sa mga napaulat
sa pahayagan, nagsimula ang
eskandalong ito matapos ang
pagsusulit nitong nakaraang
Hunyo 2006 kung saan mahigit
42,000 ang kumuha subalit
17,000 lamang ang nakapasa
(Tingnan ang Graph 1).  41.2%
lamang ito ng kabuuang
nangarap na makapasok sa
dakilang propesyong ito.

Table 1

SAAN NASAAN NASAAN NASAAN NASAAN NAGPUPUNTGPUPUNTGPUPUNTGPUPUNTGPUPUNTA ANGA ANGA ANGA ANGA ANG
AAAAATING MGTING MGTING MGTING MGTING MGA NURSESA NURSESA NURSESA NURSESA NURSES
1 Gitnang Silangan (Middle East)
2 United Kingdom
3 Ireland
4 Estados Unidos (USA) (150,000 ang

kakailanganing nurses sa susunod na
5 taon, ayon sa Department of Labor
& Employment)

5 Netherlands at iba pang bansa sa
Europa

Source : POEA

Marami ang hindi nag-
qualify, dahil kaya
talagang mahirap ang
kursong ito? O
pinahirap talaga ang
pagsusulit para masala
ang totoong may hilig
dito. O baka naman
maraming kumikita
dito dahil kailangan
mo uling mag-review
para sa susunod na
pagsusulit. Maraming
ispekulasyon.

Unang pumiyok ang mga
estudyante mula sa Baguio at
mula rito ay ginawa na itong
pulutan ng lahat. Ang unang
reaksyon ay mamangha tayo sa
dayaan hanggang sa bandang
huli ay nauwi na ito sa pam-
bansang biruan at katatawanan.

Sa kasalukuyan, lalo pa
itong umiinit dahil sa pagsulpot
ng mga testigo mula sa iba’t-
ibang panig ng bansa. Noong
una ay tahasan  itong ibinulgar
ng mismong mga propesor na
empleyado ng mga review
centers, subalit sa dakong huli,
hindi na rin mapatunayan
hanggang sa tila unti-unti na
itong inuurungan.

Turuan kung sino ang
responsable

Natural lamang na umani ito
ng batikos. Napunta sa
depensibong posisyon ang mga
paaralan at unibersidad na
nagtuturo ng nursing.  Gayundin
ang mga review centers na
kumikita sa pagbabalik-aral ng
mga kukuha ng pagsusulit.
Nalagay sa “public scrutiny” ang

kakayahan ng PRC na i-regulate
at pangalagaan ang pagiging
sagrado ng mga test papers.
Nasalang na naman sa krusyal
na sitwasyon ang “political will”
ng pamahalaan na parusahan
kaagad ang mga nagkasala, lalo
na ang mga nakinabang.

Nagkaroon naman ng tsansa
ang ibang ahensya ng pamaha-
laan na kumilos at tumulong,
katulad ng Senado sa pamama-
gitan ng isang hiwalay na
imbestigasyon, subalit hang-
gang sa kasalukuyan, puro
rekomendasyon lamang ang
nararating. Imbes na makatu-
long sa pagpapahupa sa tensyon,
lalo pa itong gumagatong sa
mainit nang sitwasyon.

Sa ganitong kalagayan,
lalong napapasama sa mata ng
buong mundo at nalalagay sa
kahihiyan, hindi lamang ang
propesyong pagna-nurse, kundi
pati na ang pagiging pabaya at
mahina ng pamahalaan.

Pagmumuni-muni
Sa seryosong pagsusuri,

sangkot ang matinding

emosyon sa isyung ito dahil
nakataya ang maraming
pangarap. Kagustuhan ng mga
mag-aaral na makapaglingkod
sa mga nangangailangan,
regular na makapagtrabaho o di
kaya ay kumita nang malaki sa
ibang bansa upang makaahon
sa kahirapan. Kasama na rito
ang kanilang mga magulang,
kapatid at mga kamag-anak na
nagbibigay ng suportang moral
at pinansyal para makamit ang
mga pangarap na ito.

Noong medyo maalwan pa
ang buhay ng mga Pilipino
(kailan na nga ba iyon?), lagi
mong maririnig sa mga magu-
lang, “anak, ano ang pangarap
mo?  anong kurso ang gusto
mong kunin?” Ito ang mga pana-
hon na malayang pinapapili at
pinapayagan ng mga magulang
ang kanilang mga anak na
sundin ang kanilang hilig.
Walang restriksyon at mga
pasubali sapagkat alam nilang
kung saan ang talento ng bata,
doon ito dapat sanayin.

Natural, ang mga maga-
galing sa numero ay dito
magpapakadalubhasa (hal.
engineering, math, physics,
atbp.) samantalang ang mga
may hilig sa sining ay dito
mapupunta (hal. Fine Arts,
Theater, Music, atbp.). Pero unti-
unti na itong nawawala dahil
lagi nang nangingibabaw ang
praktikal na konsiderasyon sa
pagpili ng kurso ng mga kaba-
taan.   Sa ngayon, ang pagpili
ng kurso ay nakabatay sa kung
ano ang makakapagpasok sa

mga bagong graduates sa
trabaho at kung saan kikita nang
sapat upang mabuhay nang
disente. Kaya dagsaan ang mga
nag-eenrol sa nursing, kahit nga
mga duktor, gusto nang mag-
nursing  para makapag-abroad.

Sa isang impormal na
pagsusuri2, 60% ng mga
estudyante ay wala talagang
hilig sa kursong nursing at
hinikayat o pinuwersa lamang
sila  ng kanilang mga magulang
para pasukin ang kursong ito.
Ang problema dito ay ang
dedikasyon at katapatan ng mga
estudyante sa kanilang
pinasukang propesyon.

Kunsabagay, hindi na ito
bago. Para sa mga magulang na
pilit iginagapang ang kanilang
mga anak na makapag-aral,
upang mabago naman ang takbo
ng kanilang buhay, ang praktikal
na bahagi ang pinipili.  Dito
nakahubog ang edukasyon sa
Pilipinas. Kung ano ang kaila-
ngan ng mga pagawaan, kung ano
ang idinidikta ng mga kapitalista
batay sa sitwasyon, ito ang pinag-
tutuunan ng mga pampubliko at
pribadong paaralan.

Mga kabuteng nagsulputan
Dahil malaki ang pangan-

gailangan sa mga nurse sa ibang
bansa (Tingnan ang Table 1) at
may pangako itong malaking
kita, dito bumubuhos ang mga
estudyanteng karamihan ay
mga anak ng mga mangga-
gawang dumaranas ng hirap at
kawalan ng kasiguruhan sa
hanapbuhay.
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Ang nangyari ay parang mga
kabuteng nagsulputan ang mga
paaralang nagtuturo ng kursong
nursing. Kinumpetensya ng mga
ito ang mga datihang paaralan
at malawakang nangumbinsi ng
mga mag-aaral kahit kulang pa
ang kanilang kahandaan sa
pagtuturo’t pagsasanay ng kurso.
Mula sa 250, ngayon ay may
halos 460 schools of nursing na sa
buong bansa. Ang masama,
maluwag at agad pinayagan ng
pamahalaaan ang pagsulpot ng
mga bagong paaralan.

Kasunod nito ay ang mga
review centers na ang
pangunahing interes ay kumita
mula sa mga mag-aaral na
naghahanda para sa pagkuha ng
board exam upang maging
ganap na mga nurses.  Mula sa
halos wala noong dekada ’70,
may mahigit 200 review centers
ngayong nakakalat sa buong
bansa na sumisingil ng bayad
mula P5,000 hanggang P23,000.
Sekundaryo na lamang sa mga
ito ang makatulong dahil
obligadong gawin nila ang lahat
ng pamamaraan para mapa-
natili ang prestihiyo ng kanilang
mga paaralan at review centers
para patuloy makahikayat muli
ng mga magbabayad na mag-
aaral. Ito ay isang patuloy na
ikot ng komersyalisadong
edukasyong umiiral sa ating
bayan.

Ang isang dahilan
Ang isang dahilan kung bakit

ganito ang nagaganap ay ang
kawalan ng hanapbuhay at
oportunidad sa ating bansa.
Malawak ang unemployment at
patuloy tayo sa pagdausdos sa
kahirapan. Maraming Pilipino
ang umaalis sa ating bansa upang
humanap ng ikabubuhay sa
ibayong dagat; mga guro,
inhinyero, doktor at iba pa mula
sa iba’t-ibang larangan at
propesyon na pinapasok ang
pagiging entertainer, domestic
helper o caregiver sa ibang bayan.

Sa isang lektura ni Dr. Jaime
Galvez-Tan, sinabi niya na ang
Pilipinas ay nangunguna sa
pagluluwas (export) ng mga
nurses sa ibang bansa. Sa
pagtatantya, “mga 85 porsyento
ng mga empleyadong Pilipino
nurses (150,000) ay nagtatrabaho

sa labas ng bansa.”  Muli, sa
pagtatantya sa loob ng sampung
taong pag-aaral, umaabot sa
8,931 kada taon ang mga nurses
na nangingibang-bayan upang
magtrabaho, ayon sa PRC.

Taas noong sinasabi ng mga
nasa pamahalaan kung gaano
kalaki ang kontribusyon at
kabayanihan ng ating mga
overseas workers na nakikipag-
sapalaran para lang mabuhay.
Isa itong malaking kahihiyan
dahil mistulang inabandona ng
gobyerno ang kanyang
obligasyong makapagbukas ng
mga oportunidad para sa
disenteng hanap-buhay ng
mamamayan. Sa patakaran
nitong pagluluwas ng lakas
paggawa ng mga Pilipino,
inilalagay ng gobyerno sa
panganib ang buhay at
kaligtasan ng mga mangga-
gawang Pilipino, pati na ang
moral na kalagayan ng kanilang
mga pamilya, kapalit ng mga
dollar remittances at upang
maisalba ang naghihingalong
ekonomiya ng bansa.

Mayaman sa likas na yaman
ang Pilipinas subalit walang
istratehikong direksyon kung
paano itatayo ang ating
ekonomiya batay sa ating mga

yaman (resources) at batay sa
kakayahan at talino ng ating
mamamayan. Patuloy tayong
nakaasa sa mga dayuhan –
dayuhang mangangalakal/
mamumuhunan, dayuhang
teknolohiya, dayuhang
produktong industriyal, at pati
na dayuhang produktong
agrikultural na bumabaha
ngayon sa ating mga palengke
dulot ng liberalisasyon sa
pangangalakal.

Halos 8 milyon na ang mga
manggagawang Pilipinong
nakakalat sa mahigit 100 bansa
sa buong mundo at walang
nakikitang solusyon para
pigilan ito. Bagkus, lalo pang
iniengganyo ng estado ang
pangingibang bansa ng mga
manggagawang Pilipino. Isa na
ito sa mga inaasahang
industriya at dito na umiikot
ang malaking bahagi ng
ekonomiya. Sa halos 2,500
manggagawang umaalis sa
bansa araw-araw, buhay at
nagpipyesta ang mga
recruitment agencies, medical
clinics, government permits,
transportasyong panghimpa-
pawid, mga bangko at iba pang
kaugnay na negosyong
nabubuhay sa kalakarang ito.

Ang tunay na biktima
Ang naganap na anomalya sa

nursing board exam ay pampagising
lamang sa pagiging inutil ng
gobyerno at ng mga namumuno
rito. Marami pang magaganap na
tulad nito sa iba’t-ibang anyo at
paraan dahil sa kagustuhang
makatakas ng mga kabataan sa
laganap na kahirapang umiiral sa
ating bansa.

Konklusyon
Dapat lang na parusahan ang

mga pasimuno/promotor at
nakinabang sa anomalyang ito,
mula sa pamahalaan hanggang
sa mga kapitalistang edukador.
Sila ang mga lintang sumisipsip
sa dugo at pawis ng mga
magulang at pati na sa mga
pangarap at sakripisyo ng mga
mag-aaral.

Ang mga estudyante ay
hindi dapat parusahan. Sila ay
mga biktima ng bulok na
sistema ng edukasyon na
ngayon ay nahuhubog na sa
pandaraya at kasinungalingan.
Hindi dapat parusahan ang mga
biktima. Dapat silang
ipagtanggol at hindi dapat
isama sa mga nagkasala.

Kung tutuusin, ang apat na
taong pag-aaral  at pagpasa sa
kursong nursing sa mga
paaralang binigyan ng
kaukulang permit ay isa nang
malaking patunay sa
kakayahan ng mga mag-aaral.
Bukod dito ay may mga
pagsasanay na ibinibigay ang
mga ospital na kanilang
papasukan sa pagsisimula ng
kanilang serbisyo. Ito ang
tutoong sukatan ng kanilang
pinag-aralan – ang praktika sa
loob ng mga pagamutan – at
hindi ang ma-anomalya, profit-
oriented at komersyalisadong
edukasyong umiiral sa bansa.
............................................................

*Si Edeliza P. Hernandez ay
kasalukuyang executive
director ng Medical Action
Group (MAG).

1 Mga datos na kinuha sa
Phi l ippine Dai ly  Inquirer and
Professional Regulat ion
Commission

2  Borromeo, Annabelle R.,
“Fixing the Leaks,” Newsbreak, pp.
18-21, November 6, 2006


