
 «بسمه تعالی» 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 دانشکده پرستاری و مامایی
 

 در کليه عرصه هاي باليني(Dress Code)  کد پوشش دانشجويان پرستاري

 

 :مقدمه: هدف از تعيين ضوابط پوشش براي دانشجويان دستيابي به موارد زير است

 فرهنگي جامعهحترام به ارزشهاي ديني و ا  -1

 جلب اعتماد مددجويان و آحاد جامعه به پرستاران  -2

 رعايت موازين حرفهاي و حفظ اعتبار تاريخي پرستاري -3

 پيشگيري از انتقال عفونت -4

 حفظ سالمت و پيشگيري از آسيب -5
 

 روپوش

 .بيماران، کارکنان و محيط بالين نشودپوشش دانشجويان پرستاري بايد به گونه اي باشد که باعث انتقال آلودگي به   -

 .در کليه عرصه هاي باليني پوشيدن يونيفرم پرستاري ضروري است  -

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

 .يونيفرم پرستاري بايد تميز و اتوکشيده باشد  -

 .ر يا پسر( بايد سفيد باشدروپوش دانشجويان )دخت  -

 .دکمه هاي روپوش بايد هميشه بسته باشد  -

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

 مقنعه

 .دانشجويان دختر بايد از مقنعه سورمه اي استفاده کنند  -

 .موها بايد کامال در زير مقنعه پوشيده باشد  -

 .بايد روي سرشانه ها را بپوشاند بلندي مقنعه  -

 شلوار

 .است به منظور کنترل عفونت بيمارستاني، پوشيدن شلواري که در خارج از بيمارستان پوشيده مي شود )مثل شلوار جين( در بيمارستان ممنوع  -

 .شلوار دانشجويان )دختر و پسر( بايد سورمه اي تيره )پارچه اي يا کتاني( باشد  -

 کفش

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

 .توصيه مي شود که کفش بيمارستان، در خارج از محيط بيمارستان مورد استفاده قرار نگيرد اکيداً  -

 .اشدرنگ کفش بايد تيره )مشکي يا سورمه اي( ب  -

 .کفش بيمارستان بايد به طور منظم تميز شود  -

 .پاشنه کفش بايد متناسب و بي صدا باشد. پوشيدن کفش هاي صدا دار در بخش ممنوع است  -

 .پوشيدن صندل، چکمه و کفش پاشنه بلند در بخش ممنوع است  -

 کارت شناسایی

 .که از طرف دانشکده يا بيمارستان به آن ها داده مي شودکليه دانشجويان بايد داراي کارت شناسايي عکس دار باشند  -

 


