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آیین نامه نحوه پوشش در بیمارستان
مقدمه
گروه های پزشکی ،مرهم گذار درد بیماران و محرم اسرار ایشانند؛ بنابراین برای توفیق بیش تر خود و بهبود زودتر دردهای جسمانی
بیماران ،باید زمینه های برقراری ارتباط های روحی و عاطفی خود را با آنان فراهم نمایند .یکی از عوامل مؤثر در فرایند هماهنگی
های روحی بیماران با مداواگران ،رعایت اخالق حرفه ای و آراستگی و پوشش مناسب مداواگران است؛ زیرا جامعه ی ما ،یک جامعه
ی دین باور و اهل حجب و حیاست و بر همین اساس توجه به باورهای مذهبی و آداب و رسوم ملی و موازین عرفی و اجتماعی و
حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی بیماران ،بیانگر رعایت اصول و اخالق حرفه ای مداواگران و بیمارداران است.

ماده  -1کلیات
 دانشجویان محترم دانشکده علوم پزشکی شوشتر ،برای ورود به کلیه محیط های درمانی ،بهداشتی و گذراندن دوره های بالینی،
به رعایت و اجرای این آیین نامه ملزم می باشند.
 رعایت مقررات و آیین نامه های کنترل عفونت بیمارستانی ،در همه ی موارد ،در اولویت و مورد تأکید و الزم االجراست.

ماده  -2پوشش حرفه ای
الف :پوشش حرفه ای دانشجویان دختر در محیط های آموزشی و پژوهشی

 -1حجاب باید کامل و بر اساس شئونات اسالمی و دانشجویی باشد.
 -2استفاده از مانتو ،شلوار ،مقنعه و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی می باشد.
 -3مدل مانتو ،شلوار ،مقنعه ،کفش ،کیف و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد.


تبصره الف :1-3-پوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد ،کوتاه یا خیلی بلند مجاز نیست.



تبصره الف :2-3-شلوار باید اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و کوتاه نباشد.



تبصره الف :3-3-استفاده از لباس هایی که تعمدا پاره یا وصله باشد ،ممنوع می باشد.



تبصره الف :4-3-پوشیدن چادر یا مقنه باید بصورت کامل و بر اساس موازین شرعی باشد.



تبصره الف :5-3-کفش باید ساده ،تمیز ،با پاشنه ی متعارف و بدون صدای آزار دهنده باشد.



تبصره الف :6-3-پوشیدن صندل ،دمپایی و چکمه روی شلوار در محیط های آموزشی و پژوهشی مجاز نیست.
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 -4رنگ مانتو ،شلوا ،کیف ،کفش ،جوراب ،پیشانی بند ،مچ بند ،شال ،دستمال گردن ،کمر بند ،انگشتر و کاله هایی که غیر متعارف
و دارای نقوش و نوشته های زننده و یا عالمت گروه های ضد اسالم ،ضد انقالب و ضد اخالق باشند مجاز نیست.
 -5ناخن ها باید کوتاه ،تمیز ،پیراسته و بدون هیچگونه تزئینی باشد.
 -6انجام هر گونه آرایش نامتعارف و خالکوبی که در معرض دید باشد ممنوع است.
 -7استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نمی باشد.

ب :پوشش حرفه ای دانشجویان پسر در محیط های آموزشی و پژوهشی

 -1پوشش باید کامل و بر اساس شئونات اسالمی و دانشجویی باشد.
 -2استفاده از پیراهن  ،شلوار و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی می باشد.
 -3مدل پیراهن ،شلوار ،کفش ،کیف و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد.


تبصره ب :1-3-پیراهن باید آستین داربوده ،کوتاه و تنگ نباشد.



تبصره ب :2-3-شلوار نباید تنگ و کوتاه باشد.



تبصره ب :3-3-استفاده از لباس هایی که تعمدا پاره یا وصله باشد ،ممنوع می باشد.



تبصره ب :4-3-پوشیدن صندل و دمپایی در محیط های آموزشی و پژوهشی مجاز نمی باشد.



تبصره ب :5-3-کفش باید ساده و تمیز باشد.

 -4به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات ،ناخن ها بایستی کوتاه ،تمیز و پیراسته باشد.
 -5انجام هر گونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد ،ممنوع است.
 -6پیرایش موی سر و صورت باید ساده ،کوتاه و به دور از مدهای افراطی باشد.
 -7استفاده از عطر و ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست.
ج :پوشش حرفه ای دانشجویان بالینی در فضاهای بهداشتی – درمانی

 -1رعایت الزامات کلی پوشش حرفه ای دانشجویان دختر و پسر در محیط های آموزشی پژوهشی برای دانشجویان بالینی الزامی است.
 -2دانشجویان بالینی باید در طول حضور در محیط های بهداشتی درمانی از لباس فرم مخصوص به خود (بر طبق استاندارهای تعریف
شده از طرف دانشکده) و با رعایت کامل شئون اسالمی و دانشجویی استفاده نمایند.
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تبصره ج :1-2-استفاده از لباس مناسب و ضخامت پارچه ی لباس فرم و اندازه و سایز آن باید منطبق با مشخصات محیط های آموزشی
و پژوهشی باشد.



تبصره ج :2-2-لباس فرم دانشجویان باید به صورت پاکیزه و مرتب و با دکمه های بسته باشد.



تبصره ج :3-2-پوشش دانشجویان در محیط بالینی -آزمایشگاهی خاص  ،مانند اتاق عمل و بخش های مراقبت ویژه می بایست کامال
بر طبق استاندارد تعریف شده در آن بخش و با رعایت حجاب و پوشش کامل اسالمی باشد.

توجه:
رنگ لباس فرم دانشجویان کارورز و کارآموز در بیمارستان های تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر به تفکیک رشته به شرح ذیل است:
 رشته پرستاری:
 خانم ها :روپوش سفید ،شلوار سرمه ای ،مقنعه سرمه ای ،کفش جلو بسته سفید ،مشکی یا سرمه ای
 آقایان :روپوش سفید ،شلوار سرمه ای ،کفش جلو بسته ی مشکی یا سفید

 رشته اتاق عمل:
 خانم ها :روپوش سبز ،شلوارسبز ،دمپایی قابل شستشو (ترجیحا روکش دار) ،مقنعه سبز
 آقایان :روپوش سبز ،شلوارسبز ،دمپایی قابل شستشو (ترجیحا روکش دار)

 رشته فوریت های پزشکی:
 بیمارستان :روپوش سفید ،شلوار مشکی یا سورمه ای ،کفش جلو بسته مشکی یا سفید
 پایگاه های فوریت پزشکی :تابع فرم نیروهای فوریت پزشکی شهرستان می باشد.

 رشته مامایی:
 روپوش سبز ،شلوارسبز ،مقنعه سبز ،دمپایی قابل شستشو (ترجیحا روکش دار)
 رشته های علوم تغذیه ،مامایی ،بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای جهت گذراندن واحد بالینی در بخش های بستری و اورژانس:
 خانم ها :روپوش سفید ،شلوار مشکی یا سورمه ای ،مقنعه مشکی یا سورمه ای
 آقایان :روپوش سفید ،شلوار مشکی یا سورمه ای
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 -3به منظور افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات و یا جلب توجه ،استفاده از هر گونه آرایش و بلندی ناخن ها برای
دانشجویان بالینی ممنوع است.
 -4پوشیدن جوراب به جهت حفظ بهداشت در محیط های آموزشی و بهداشتی ضروری می باشد.
 -5به منظور کاهش صدمه به پا و پیشگیری از انتقال عفونت ،کفش دانشجویان باید جلو بسته باشد.
 -6کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی شامل :عکس ،نام و نام خانوادگی ،آرم دانشگاه ،رشته تحصیلی و سمت
دانشجو باید به صورت متحدالشکل بر روی لباس فرم ،به طوریکه قابل رویت باشد ،نصب گردد.

ماده  -3الزامات کلی دانشجویان
 -1رعایت الزامات کلی دانشجویان در محیط های آموزشی پژوهشی برای دانشجویان بالینی الزامی است.
 -2دانشجویان باید به منظور رعایت استاندارد های حقوق خدمت گیرندگان و همراهان وی متون مصوب اخالق پزشکی را مطالعه و
به آن عمل نمایند.
 -3از آنجایی که رعایت حریم شخصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی الزامی می باشد ،لذا باید سعی نمایند قبل از انجام هر
گونه معاینه ،آزمایش و یا تهیه شرح حال و رضایت بیمار را اخذ نمایند.
 -4دانشجویان در صورتی که دستورالعملی را به ضرر بیمار و یا ناقض مقررات بالینی و ایمنی ببیند باید در ابتدا آن را با مسئول ارشد
آموزش بالینی در میان بگذارند.
 -5هنگام معاینه باید حریم خصوصی بیمار حفظ شود.
 -6دانشجویان باید به حقوق بیماران در رابطه با انتخاب درمانگر و روش درمانی در موارد غیر اورژانس احترام بگذارند.
 -7در محیط های درمانی ،گفت و گو باید آرام و همراه با ادب باشد و از سر و صدای بلند درحضور بیماران باید پرهیز شود.
 -8دانشجویان باید به مذهب و فرهنگ بیماران احترام بگذارند.
 -9رعایت ادب نفس و اخالق حرفه ای به ویژه فروتنی و برخورد مناسب با بیماران و دیگر همکاران ضروری و ستودنی است.
 -10دانشجویان نباید از موقعیت بیمار یا خانواده های آنها سوء استفاده نمایند.
 -11دانشجویان باید در جهت حفظ اسرار بیمار کوشا باشند.
 -12در مدت حضور در محیط های بالینی ،همراه داشتن کارت شناسایی معتبر حاوی نام ،نام خانوادگی ،عنوان ،نام دانشکده و نام
رشته الزامی است.
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 -13خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه بر بالین بیمار ممنوع می باشد.
 -14استعمال انواع دخانیات در محیط های آموزشی و بالینی اکیداً ممنوع است.

ماده  -4نظارت بر اجرا و پیگیری موارد تخلف از آیین نامه
 نظارت بر رعایت اصول این آیین نامه در بیمارستان ها و سایر محیط های بالینی بر عهده ی معاون آموزشی بیمارستان ،مدیر و
معاون آموزشی واحد مربوط و در دانشکده ها بر عهده ی رئیس و معاونت آموزشی دانشکده می باشد.
 به افرادی که اخالق حرفه ای و مواد این آیین نامه را رعایت نکنند ،تذکرات الزم ارائه و در صورت اصرار بر تکرار تخلف به
مراجع ذی ربط معرفی خواهند شد.

ماده  -5آیین نامه نحوه پوشش در بیمارستان در قالب  5ماده براساس آیین نامه ی وزارتی و صورت جلسه مصوب 1397/11/08

تیم مدیریت آموزش بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) شوشتر الزم االجرا می باشد.
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