Geneeskunde 1
Dienst specifieke informatie

Geneeskunde 1
1. Voorstelling van de dienst
Geneeskunde 1, een dienst interne geneeskunde voor patiënten met endocrinologische,
cardiologische, pneumologische of neurologische aandoeningen, stelt zich tot doel om de
patiënten reeds van bij de opname te begeleiden naar een beter functioneren op fysiek,
psychisch en sociaal niveau.

2. Team
Medisch afdelingshoofd: Dr. M. Herssens
Hoofdverpleegkundige: Achiel Stevens
Verpleegkundigen
Onderhoudspersoneel

3. Shiften en shiftbeschrijving
SHIFTEN
Week:
• Hoofdverpleegkundige: 07u15 - 15u30
• Vroege dienst: 06u45 - 14u30
• Dagdienst: 08u30 - 17u00
• Late dienst: 13u15 - 21u00
• Nachtdienst: 20u30 - 07u00
Weekend:
• Vroege dienst: 06u45 - 15u45
• Late dienst: 09u00 - 12u00 en 15u30 - 21u00
• Nachtdienst: 20u30 - 07u00

SHIFTBESCHRIJVING
Dagverloop
06u45 - 07u00:
Briefing.
Medicatiebedeling per os - IV - diabetespatiënten.
07u00:
De verzorging van de nuchtere patiënten (onderzoeken).
Installeren voor het ontbijt en eventueel hulp bij het eten.
De equipe:
• start de dagelijkse verzorging van de toegewezen patiënten (volgens
dagindelingsblad) met behulp van het verpleegdossier (verzorgingskar);
•

controleert parameters & saturatie bij alle patiënten (BD, P, T° en infusen);

•

dient aërosols toe.

11u00:
Medicatietoediening + aerosol
Glycemiecontrole + injecties
11u30 - 12u00:
Opdienen, hulp voeding.
Rustpauze patiënten en verschonen.
Ontslagen: medicatie.
Tussendoor middagpauze.
13u00:
Afwerken ontslagen.
13u15 - 13u45:
Briefing naar de late dienst.
13u45 - 14u30:
Toer IV medicatie, wisselhouding, pamperverschoon.
De verpleegkundigen van de late dienst zetten medicatie klaar voor de toegewezen
patiënten.

14u30 - 20u00:
Beloproepen.
16u30:
Medicatie po + iv of sc.
Pt installeren voor de maaltijd.
Glycemie controle diabetespatiënten + injecties.
18u30: Avondtoer
Patiënten in bed leggen - verschonen.
Toedienen avondmedicatie.
Parameter controle (RR - T° -saturatie).
20u30 - 21u00:
Briefing naar de nachtdienst.

Nachtdienst:
20u30 - 21u00:
De late diensten briefen de nachtdienst a.d.h.v. het verpleegdossier.
De nachtdienst:
• controleert alle patiënten, glycemie + toedienen insuline;
• installeert de patiënt in bed;
• verschonen - wisselhouding;
• dient medicatie en inspuitingen toe (om 22u00, 24u00, 02u00, 04u00);
• controleert en/ of vervangt infusen;
• doet de bloedafnames;
• zet verzorgings- en linnenkarren klaar voor de start van de vroege diensten;
• beloproepen.
06u45 - 07u00:
De nachtdienst brieft alle vroegdiensten a.d.h.v. het verpleegdossier.

