Medewerker intern patiëntenvervoer
Algemeen doel:

(M/V)

Het vervoeren van de patiënten/bewoners binnen de instelling, zodat ze in veilige omstandigheden en tijdig aankomen in de
toegewezen dienst.

Activiteiten

Taken

- Vervoeren van de patiënten/bewoners

⦁ Ontvangt de aanvraag van de verpleegkundigen van de diensten en informeert zich over de wijze van vervoer;
⦁ Verwittigt de verpleegkundigen bij het ophalen en terugbrengen van de patiënten/bewoners;
⦁ Vervoert de patiënten/bewoners (in een rolstoel, een brancard of een bed) of begeleidt hen te voet naar de toegewezen dienst;
⦁ Raadpleegt de verpleegkundigen indien de patiënt/bewoner zich niet in de vereiste transportvoorwaarden bevindt;
⦁ Voert gesprekken met de patiënten/bewoners, stelt hen op hun gemak en biedt, indien nodig, morele steun tijdens het transport;
⦁ Meldt eventuele problemen of bijzondere gebeurtenissen aan de verantwoordelijke verpleegkundige of arts;
⦁ Voert de patiënten/bewoners nadien terug naar hun kamer;
⦁ Onderhoudt het transportmateriaal en meldt eventuele defecten aan de hoofdverpleegkundige;

- Andere activiteiten

⦁ Helpt, indien nodig, de patiënten/bewoners bij het aan- en uitkleden;
⦁ Transporteert het medisch materiaal;
⦁ Vervoert overledenen naar het funerarium;
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Medewerker intern patiëntenvervoer

(M/V)

Criteria
Kennis en kunde

⦁ Bezit kennis van de structuur van het gebouw en het functioneren van de instelling op het gebied van onderzoeken;
⦁ Kent de technieken van het patiëntenvervoer en de procedures i.v.m. ziekenhuishygiëne;
l

Inwerktijd:

1 tot 3 maanden

Leidinggeven

⦁ Niet van toepassing;

Communicatie

⦁ Bezit luistervaardigheden;
⦁ Bespreekt de wijze van vervoer van de patiënten/bewoners met de verpleegkundigen;
⦁ Stelt zich empathisch op ten opzichte van de patiënten/bewoners bij hun transport;
⦁ Overlegt met de collega’s inzake de dagelijkse organisatie van het werk;

Probleemoplossing

⦁ Contacteert de hiërarchisch verantwoordelijke bij onregelmatigheden of problemen;

Verantwoordelijkheid

⦁ Controleert de identificatie van de te vervoeren patiënt/bewoner en draagt zorg voor de goede bestemming van de patiënt/bewoner;
⦁ Draagt bij tot het goed functioneren van de dienst door het vervoer van de patiënten/bewoners i.f.v. de aanvragen;
⦁ Begeleidt de patiënten/bewoners bij het transport tussen verschillende diensten en waakt over hun veiligheid;

Omgevingsfactoren

⦁ Regelmatig contact met besmettelijke ziekten;
⦁ Langdurig staande houding is vereist voor het uitoefenen van de functie;
⦁ Er moeten regelmatig zware lasten verplaatst worden;
⦁ Regelmatig persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood;
⦁ Af en toe contact met verbaal of fysiek agressieve personen;

(c) Instituut Functieclassificatie - Institut de classification de fonctions

