Draaiboek voor verplegers
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Taken van de verpleger:
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Ontvangen medicatie
Verpleegkwartiertjes
Onderhoud verpleegmateriaal en verpleeglokaal
Bijstaan keukenploeg indien nodig
Avondwaak

Extra info per taak


Ontvangen medicatie

Wanneer de jongeren toekomen op het kamphuis, is de verpleger
verantwoordelijk voor het verzamelen van de medicatie. Hij/zij controleert of de
jongere medicatie bij heeft en of er duidelijk vermeldt staat wanneer/in welke
dosis de jongere de medicatie moet krijgen.


Verpleegkwartiertjes

Tijdens de verpleegkwartiertjes brengt de manus de jongeren die medicatie
moeten krijgen een voor een naar het verpleeglokaal. Jongeren kunnen op dit
moment ook met kleine wondjes naar de verpleger. De verpleger houdt bij of
iedereen de juiste medicatie en verzorging heeft gekregen.
Tips:
-Vul een schema in van de medicatie (welke jongere krijgt wanneer welke
medicatie). Dit print je best af per dag. Zo kan je aanduiden welke medicatie je al
gegeven hebt.
-Zet de medicatie voor daguitstappen of tweedaagse goed op tijd klaar. Zo geef
je zeker de juiste medicatie mee.


Onderhoud verpleegmateriaal en verpleeglokaal

De verpleger is verantwoordelijk voor de orde in het verpleeglokaal. Hij/zij zorgt
er ook voor dat er van alles steeds voldoende in voorraad is. Hij/zij meldt wat er
moet worden bijgekocht aan de manus.


Bijstaan keukenploeg indien nodig

De verpleger helpt de kookploeg op drukke momenten in de keuken, dit gebeurt
in onderling overleg.


Avondwaak

Elke avond zorgen de monitoren en de kampleiding ervoor dat de jongeren rustig
gaan slapen. Wanneer de meeste kamers stil zijn, blijven er nog enkele monitoren
boven tot iedereen stil is. Als dit in orde is, gaan er een paar mensen van het
ondersteunend team (verpleger en kookploeg) naar boven om de waak over te
nemen. De monitoren, de manus en de kampleiding starten dan met de
vergadering. Als de vergadering gedaan is, komen de monitoren die waak hadden
jullie opnieuw aflossen.
Tips:
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- Als er een probleem is, kom je iemand van de kampleiding roepen.
-Spreek op voorhand af wie de waak gaat doen. Zo kan je de shiften wat
verdelen.
-De waak kan soms lang duren. Zorg dat je iets hebt om te doen tijdens de waak
(bv lezen.)
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Checklist per dag
dag 1

Overzicht medicatie
maken
Medicatie ochtend
uitdelen
Medicatie middag
uitdelen
Medicatie 4-uurtje
uitdelen
Medicatie avond uitdelen
Medicatie slapengaan
uitdelen
Verpleeglokaal opruimen
Voorraad materiaal
controleren
Kookploeg ondersteunen
Medicatie voor
daguitstap/tweedaagse
klaarzetten
Avondwaak

dag 2

dag 3

dag 4

dag 5

dag 6

dag 7

dag 8

dag 9

dag 10

