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  خدا نام به

  کی لرستانپزش علوم دانشگاه

  مامایی و پرستاری دانشکده

  بالينی عرصههای کليه در ( Dress Code ) پرستاری دانشجویان پوشش کدمقررات و  

  است: زیر موارد به دستيابی دانشجویان برای پوشش ضوابط تعيين از هدف مقدمه:

  جامعه فرهنگی و دینی ارزشهای به احترام - 1

  پرستاران به جامعه آحاد و مددجویان اعتماد جلب -2

  پرستاری تاریخی اعتبار حفظ و حرفهای موازین رعایت  -3

  عفونت انتقال از پيشگيری -4

  آسيب از پيشگيری و سالمت حفظ  -5

 وقت شناسی، حضور و ترک به موقع کارآموزی ها – 6

 صرفه جویی و دقت در استفاده از وسایل داخل بخش  – 7

 رعایت احترام و همکاری با پرسنل بخش -8

 

  
  روپوش

  نشود. بالين محيط و كاركنان ،بيماران به آلودگي انتقال باعث كه باشد گونهاي به بايد پرستاري دانشجويان پوشش -

  است. ضروري پرستاري يونيفرم پوشيدن باليني عرصههاي كليه در -

  شود. استفاده بالين عرصه در بايد تنها پرستاري يونيفرم ،عفونت انتقال از جلوگيري منظور به -

  باشد. اتوكشيده و تميز بايد پرستاري يونيفرم -

  باشد. سفيد بايد پسر( يا )دختر دانشجويان روپوش -
  باشد. بسته هميشه بايد روپوش دكمههاي -

  است. ممنوع چسبان و تنگ روپوش پوشيدن باشد. آزاد و گشاد بايد روپوش -

  مقنعه

  كنند. استفادهيا مشکي   سورمهاي مقنعه از بايد دختر دانشجويان -

  باشد. پوشيده مقنعه زير در كامال بايد موها -

  بپوشاند. را سرشانهها روي بايد مقنعه بلندي -

  شلوار

  بيمارستان در جين( شلوار )مثل ميشود پوشيده بيمارستان از خارج در كه شلواري از استفاده ،بيمارستاني عفونتهاي كنترل منظور به -

  است. ممنوع

  باشد. كتاني( يا )پارچهاي تيره سورمهاي بايد پسر( و )دختر دانشجويان شلوار -
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  كفش

  محافظت آلوده مايعات ترشح و صدمات برابر در دانشجو پاي از و باشد راحت ،بوده بسته بايد پرستاري دانشجوي كفش ،ايمني داليل به -

  كند.

  نگيرد. قرار استفاده مورد بيمارستان محيط از خارج در ،بيمارستان كفش بيمارستاني عفونتهاي كنترل منظور به ميشود توصيه اكيدأ -

  باشد. سورمهاي( يا )مشکي تيره بايد كفش رنگ -

  شود. تميز منظم طور به بايد بيمارستان كفش -

  شرايط در تا است ممنوع بخش در صدادار و بلند پاشنه كفش و چکمه ،صندل پوشيدن باشد. بيصدا و متناسب بايد كفش پاشنه -

 شود. انجام بيمار نجات براي فوري واكنش اورژانس و بحراني
 

 
 
 
  

  شناسايي كارت

  ميشود. داده آنها به دانشکده طرف از كه اتيکت( باشند  (شناسایی کارت -داراي بايد دانشجويان كليه -

  باشد. خواندن قابل متري ۱/۵ فاصله از دانشجو نام كه باشد نحوي به شناسایی کارت - -

  شود. نصب دانشجو يونيفرم روي بايد  شناساي كارت -
 شود(. نصب روپوش جيب به )نباید شود نصب دانشجو یونيفرم روی کمر سطح از باالتر و دید معرض در کامالً باید شناسایی کارت -

 

  ها ناخن

  شود. داشته نگه مرتب و کوتاه ،تميز باید بيمارستانی عفونتهای کنترل منظور به ناخنها -

  نمیباشد. مجاز بيمارستانی عفونتهای کنترل منظور به مصنوعی ناخن از استفاده -

  نمیباشد. مجاز بيمارستانی عفونتهای کنترل منظور به الک از استفاده -

  شود پيشگيری عفونت انتقال از تا شوند پاک ناخن روی از کامالً باید فرسوده الکهای بقایای -

  آرایش و زیورآالت

  از استفاده لذا ،شود عالیم سایر و آسم حمالت ،استفراغ ،تهوع تشدید باعث میتواند معطر لوسيونهای و ادکلن و عطر از استفاده -

  نمیباشد. مجاز تند عطرهای

  هستند. اسالمی شعائر رعایت به موظف پسر( و )دختر دانشجویان -

  باشند. آرایش بدون و ساده باید دختر دانشجویان -

  است. ممنوع پسر دانشجویان برای محاسن و موها معمول غير آرایش از استفاده -

  است. ممنوع عفونت انتقال دليل به دستها در جواهر گونه هر و دستبند ،تراشدار انگشتر از استفاده -

  باشد. تراش بدون و صاف باید حلقه -

  است. ممنوع بدن رویت قابل نواحی کال و زبان ،ابرو ،بينی به نگين یا حلقه نصب -

  باشد. دید قابل و رویت قابل نواحی در نباید خالکوبی انواع -

  پزشکی گوشی

  میشود. محسوب دانشجو یونيفرم جزو پزشکی گوشی داشتن همراه به -

  کنند. استفاده خود اختصاصی گوشی از ،پرستاری گزارش تهيه و مددجو وضعيت بررسی منظور به باید دانشجویان -

  بود. خواهد دانشجو عهده بر پزشکی گوشی حفظ مسئوليت -

  همراه وسایل

  باشند. داشته خود همراه به را کن پاک و مداد و قرمز و آبی خودکار هميشه باید دانشجویان -

  است. ضروری جيب در کوچك قيچی یك داشتن همراه به -

  باشند. داشته همراه به یادداشت دفترچه یك ،آموزشی موارد ثبت جهت باید دانشجویان -

  جراحات

  شود. پوشيده پانسمان توسط کامالً باید عفونی یا باز زخم گونه هر -

  همراه تلفن
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  نشود. استفاده بخش در عفونت کنترل رعایت منظور به است بهتر اما است بالمانع بخش در همراه تلفن داشتن همراه به -

  باشد. صدا بدون کامال باید همراه تلفن زنگ -

  است. ممنوع اکيدا همراه تلفن با کردن صحبت ،تشخيصی و درمانی های روش انجام و بيمار از مراقبت هنگام در -

  باشد. می مجاز بيمار اتاق از خارج و اضطراری شرایط در فقط همراه تلفن با کردن صحبت -

  شود. بيمار استراحت و بخش آرامش و سکوت در اختالل باعث نباید همراه تلفن با کردن صحبت -

  نکند. ایجاد پرستاری دانشجوی وظيفه انجام روند در اختاللی ،بوده کوتاه بسيار باید همراه تلفن با مکالمات -

  مددجو از تصویربرداری

  است. ممنوع درمانی محيطهای کليه در همراه تلفن نظير وسيلهای هر با و منظور هر به برداری تصویر گونه هر -

  شد. خواهد برخورد وی با مقررات طبق دانشجو واحد حذف بر عالوه ،قانونی غير برداری تصویر مشاهده صورت در -
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