آئين نامه اجرایی كد پوشش ) (Dress Codeو اخالق حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم
پزشكي شيراز( " در محيط
آئين نامه اجرایی كد پوشش ( )Dress Codeو اخالق حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي شيراز "(در محيط
های بالينی)
گروه هاي پزشكي به عنوان مرهم آالم بيماران و راز دار ایشان الزم است كه اطمينان خاطر دردمندان را فراهم آورند
تا بتوانند با برقراري ارتباط مناسب مشكالت ایشان را به نحو مطلوبي مرتفع نمایند.در این راستا نحوه پوشش و ظاهر
دانشجویان عالوه بر ایجاد این طيب خاطر جهت بيماران باعث افزایش بهره وري ارائه خدمات باليني ،حفظ حریم شخصي
و كرامت انساني بيماران ،رعایت موازین و ضوابط عرفي ،شرعي و اجتماعي ،افزایش ضریب ایمني و سالمت بيماران،
ایجاد تصویر مثبت از اخالق حرفه و رعایت استانداردهاي كنترل عفونت مي گردد .بدین منظور براساس صورتجلسه
مصوبه  77/6/7هيأت رئيسه دانشگاه  ،كد پوشش دانشجویان در  7فصل و  66بند بدین شرح اعالم مي گردد.
منظور از محيط باليني در این آئين نامه  ،بيمارستان ها – آزمایشگاه ها – درمانگاه ها و مراكز تحقيقاتي و بخش های
درمانی دانشکده ها مي باشد.
فصل اول :كليات
 -1این آئين نامه در بيمارستان ها  ،درمانگاه ها و سایر محيط های بالينی دانشگاه علوم پزشكي شيراز از اول اسفند ماه
 1877الزم االجرا مي باشد.
 -6تمامي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي شيراز جهت گذراندن دوره هاي باليني ورود به بيمارستان ملزم به اجراي
مفاد این آئين نامه مي باشند.
 -8در كليه موارد رعایت مقررات و آئين نامه هاي كنترل عفونت هاي بيمارستاني الزم االجرا و مورد تأكيد و در اولویت
مي باشد.
فصل دوم :لباس
 -4لباس فرم دانشجویی (آقایان) جهت ورود به بيمارستان هاي آموزشي و سایر محيط های بالينی باید متحد الشكل بوده
و شامل :روپوش سفيد ضخيم(متناسب با فصل،به طوریکه لباس زیر آن قابل رؤیت نباشد) گشاد و بلند ،شلوار گشاد،
جوراب و كفش مناسب و جهت دانشجویان خانم شامل روپوش سفيد ضخيم (متناسب با فصل ،به طوریکه لباس زیر آن
قابل رؤیت نباشد ) گشاد و بلند  ،شلوار گشاد و بلند و مناسب – مقنعه بلند  ،جوراب و كفش مناسب باشد.بدیهي است كه
استفاده از روپوش و شلوار تنگ و چسبان و داراي رنگ تند و نا متعارف و عدم استفاده از جوراب ممنوع مي باشد.
همچنين روپوش باید بلند ( در حد زانو ) بوده و داراي آرم دانشگاه باشد.
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تنگ و كوتاه كردن روپوش ممنوع است.
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دكمه هاي روپوش ها باید در تمام مدت حضور در محيط هاي باليني بطور كامل بسته باشد.

 -7برای آقایان استفاده از تي شرت هاي حاوي تصاویر و یا كلمات نامناسب و ناهمخوان با عرف جامعه و لباس هاي
ورزشي و برای خانم هامانتوهاي كوتاه و چسبان و داراي رنگ تند در محيط هاي آموزشي درماني ممنوع مي باشد.
 -7استفاده از کارت شناسایی معتبر عکس دار (تگ) حاوی( حرف اول نام،نام خانوادگی،عنوان،نام دانشکده و نام رشته)
در تمام مدت های حضور در محيط های بالينی الزامی می باشد.

فصل سوم :بهداشت فردي
 -9ناخن ها باید كوتاه  ،تميز  ،بدون الك باشد .استفاده از ناخن هاي مصنوعي و ناخن بلند به دليل افزایش شانس انتقال
عفونت و احتمال آسيب به بيماران و تجهيزات ممنوع مي باشد.
-11رعایت بهداشت فردي باید در تمامي زمان ها مدنظر باشد  .همچنين روپوش ها باید سفيد ،تميز ،اطو كشيده و مرتب
باشد.
-11دانشجویان خانم باید نسبت به رعایت پوشش كامل موي خود و رعایت دستورات شرعي اهتمام جدي داشته باشند.
-16موهاي دانشجویان آقا باید تميز  ،آراسته و در حد متعارف باشد و موهاي این افراد نباید بلند بوده یا روي چشم ها را
بپوشاند.
فصل چهارم :زیور آالت و ...
 -18استفاده از هر گونه وسایل آرایش و زیور آالت از جمله انگشتر طال ،النگو ،دستبند ( به جز حلقه ازدواج) در محيط
هاي باليني ممنوع مي باشد.
 -14استفاده از هر گونه انگشتر طال ،دستبند ،گردن بند و  ( ...به جز حلقه ازدواج) جهت دانشجویان آقا اكيداً ممنوع
مي باشد.
-15استفاده از هر گونه لوازم آرایش ،ادوكلن و عطرهاي با بوي تند و حساسيت زا در محيط هاي باليني ممنوع مي باشد.
فصل پنجم :كفش ها
-16كفش ها باید راحت – تميز  ،قابل شستشو و در صورت نياز واكس خورده ،با ظاهر مناسب و جلو بسته و با رنگ
متعارف و ساده باشد.
بدیهي است استفاده از كفش هایي با رنگ تند ممنوع مي باشد.
 -17كفش ها نباید پاشنه بلند و نوك تيز باشد و باید عالوه بر راحتي ،داراي پاشنه مناسب (حداکثر  8سانتی متر)و پنجه
پهن بوده و در هنگام راه رفتن توليد صدا نكنند.
-17استفاده از دمپایي در كليه ساعات شبانه روز در محيط هاي باليني ممنوع مي باشد.
فصل ششم :رفتار
-19استعمال سيگار و سایر دخانيات در كليه زمان هاي حضور فرد در محيط هاي باليني ممنوع مي باشد.
-61در زمان حضور در آزمایشگاه هاي آموزشي و راند بيماران ،تلفن همراه باید خاموش بوده و در سایر زمان ها،
استفاده از آن به حد ضرورت كاهش یابد.
-61خوردن و آشاميدن در حضور بيماران ممنوع مي باشد.
-66استفاده از آدامس و نظایر آن در آزمایشگاه ها ،راند بيماران و در حضور بيماران ممنوع مي باشد.
-68صحبت كردن در محيط هاي درماني باید به آرامي و با ادب همراه باشد ( .از ایجاد سرو صداي بلند در حضور
بيماران باید خودداري به عمل آید)
-64رعایت اصول اخالق حرفه ای ،تواضع و فروتنی در برخورد با بيماران،دانشجویان،اساتيد و پرسنل الزامی است.

فصل هفتم :نظارت بر اجرا و پي گيري موارد تخلف آئين نامه:
-65نظارت بر رعایت اصول این آئين نامه جهت دانشجویان در بيمارستان هاي آموزشي و سایر محيط های باليني بر
عهده معاون آموزشي بيمارستان  ،مدیر و معاون آموزشي واحد مربوطه مي باشد.
 -66افرادی که رعایت اخالق حرفه ای و اصول آئين نامه را ننمایند ابتدا تذکر شفاهی سپس تذکر کتبی و در صورت
اصرار بر انجام تخلف به کميته انضباطی ارجاع داده می شود.

