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قوانين و ضوابط حضور در کارآموزي شامل موارد زير است:
مقررات مربوط به تاخير و تعجيل
 ساعت آغاز و پايان کارورزي  03:7الي  0:3:7مي باشد. محاسبه ساعات کاري و تاخير و تعجيل دانشجو توسط مربي و دانشکده کنترل مي گردد. در صورت تاخير يا تعجيل دانشجو بنا به تشخيص مربي ،يک روز به کارآموزي وي اضافه مي گردد.مقررات حضور و غياب
 ثبت حضور و غياب دانشجو در بخش از طريق امضاء در صفحه اول کارپوشه خواهد بود.مقررات و انضباط مربوط به بخش

-

استعمال دخانيات در بيمارستان اکيدا ممنوع است.
رعايت اصول کنترل عفونت در بخش ها الزامي است.
ورود بدون جوراب و با دمپايي و صندل به داخل بخش ممنوع است.
هنگام حضور در بيمارستان ،دکمه هاي روپوش بايد کامال بسته باشد.
کليه فعاليت هاي دانشجو در بخش بايد زير نظر مربي بخش صورت گيرد.
خوردن و آشاميدن و جويدن آدامس در بخش ممنوع است (مگر در اتاق استراحت بخش).
دانشجويان جهت استراحت يا تغذيه مي توانند با هماهنگي مربي و مسئول بخش از امکانات بيمارستان استفاده نمايند.
در داخل بخش ،استفاده از هر گونه پوشش غير حرفه اي روي يونيفرم (نشان ،عالمت ،جليقه ،گردنبند )...ممنوع است.

مسئوليت اقدامات دانشجو
 مسئوليت کيفري هر گونه رفتار غير حرفه اي دانشجوي پرستاري ،بر عهده شخص او خواهد بود. دانشجوي پ رستاري در همه حال بايد مسئوليت پذير بوده ،نسبت به عواقب اقدامات خود پاسخگو باشد.مسئوليت بيمارستان در قبال دانشجو
 بيمارستان مسئول تامين رختکن و کمد براي دانشجويان است. -تغذيه دانشجويان مطابق با شرايط تغذيه کارکنان پرستاري در نظر گرفته مي شود.
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کد پوشش دانشجویان پرستاری ( )Dress Codeدر کليه عرصه های بالينی
هدف از تعيين ضوابط پوشش برای دانشجویان دستيابی به موارد زیر است:
 -0پيشگيري از انتقال عفونت
 -2حفظ سالمت و پيشگيري از آسيب
 -:احترام به ارزشهاي ديني و فرهنگي جامعه
 -4جلب اعتماد مددجويان و آحاد جامعه به پرستاران
 -5رعايت موازين حرفهاي و حفظ اعتبار تاريخي پرستاري
روپوش
 روپوش دانشجويان (دختر يا پسر) بايد سفيد باشد. دکمه هاي روپوش بايد هميشه بسته باشد. يونيفرم پرستاري بايد تميز و اتوکشيده باشد. در کليه عرصه هاي باليني پوشيدن يونيفرم پرستاري ضروري است. روپوش بايد گشاد و آزاد باشد .پوشيدن روپوش تنگ و چسبان ممنوع است. به منظور جلوگيري از انتقال عفونت ،يونيفرم پرستاري تنها بايد در عرصه بالين استفاده شود. پوشش دانشجويان پرستاري بايد به گونه اي باشد که باعث انتقال آلودگي به بيماران ،کارکنان و محيط بالين نشود.مقنعه
 مقنعه دانشجويان بايد سورمه اي بوده و بلندي مقنعه بايد روي سرشانه ها را بپوشاند. موها بايد کامال در زير مقنعه پوشيده باشد.شلوار
 شلوار دانشجويان (دختر و پسر) بايد سورمه اي تيره (پارچه اي يا کتاني) باشد. به منظور کنترل عفونت بيمارستاني ،پوشيدن شلواري که در خارج از بيمارستان پوشيده مي شود (مثل شلوار جين) در بيمارستان ممنوعاست.
کفش
 به داليل ايمني ،کفش دانشجوي پرستاري بايد بسته بوده ،راحت باشد و از پاي دانشجو در برابر صدمات و ترشح مايعات آلوده محافظت کند. کفش بيمارستان بايد به طور منظم تميز شود. رنگ کفش بايد تيره (مشکي يا سورمه اي) باشد. پوشيدن صندل ،کتوني  ،پوتين ،چکمه و کفش پاشنه بلند در بخش ممنوع است. پاشنه کفش بايد متناسب و بي صدا باشد .پوشيدن کفش هاي صدا دار در بخش ممنوع است. اکيدا توصيه مي شود که کفش بيمارستان ،در خارج از محيط بيمارستان مورد استفاده قرار نگيرد.کارت شناسايي
 کليه دانشجويان بايد داراي کارت شناسايي عکس دار باشند که از طرف دانشکده به آن ها داده مي شود. اندازه کارت بايد به نحوي باشد که نام دانشجو از فاصله  0/5متري قابل خواندن باشد. کارت شناسايي بايد روي يونيفرم دانشجو نصب شود. کارت شناسايي بايد کامال در معرض ديد و باالتر از سطح کمر روي يونيفرم دانشجو نصب شود (نبايد به جيب روپوش نصب شود).ناخن ها
 استفاده از الک مجاز نمي باشد. استفاده از ناخن مصنوعي مجاز نمي باشد. ناخن ها بايد تميز ،کوتاه و مرتب نگه داشته شود. بقاياي الک هاي فرسوده بايد کامال از روي ناخن پاک شوند.4

زيورآالت و آرايش
 حلقه بايد صاف و بدون تراش باشد. استفاده از ساعت مچي بالمانع است. دانشجويان دختر بايد ساده و بدون آرايش باشند. انواع خالکوبي نبايد در نواحي قابل رويت و قابل ديد باشد. دانشجويان (دختر و پسر) موظف به رعايت شعائر اسالمي هستند. استفاده از آرايش غير معمول موها و محاسن براي دانشجويان پسر ممنوع است. نصب حلقه يا نگين به بيني ،ابرو ،زبان و کال نواحي قابل رويت بدن ممنوع است. استفاده از انگشتر تراش دار ،دستبند و هر گونه جواهر در دست ها به دليل انتقال عفونت ممنوع است. استفاده از عطر و ادکلن و لوسيون هاي معطر مي تواند باعث تشديد تهوع ،استفراغ ،حمالت آسم و ساير عاليم شود ،لذا استفاده از عطرهايتند مجاز نمي باشد.
گوشي پزشکي
 به همراه داشتن گوشي پزشکي جزو يونيفرم دانشجو محسوب مي شود. دانشجويان بايد به منظور بررسي وضعيت مددجو و تهيه گزارش پرستاري ،از گوشي اختصاصي خود استفاده کنند. مسئوليت حفظ گوشي پزشکي بر عهده دانشجو خواهد بود.وسايل همراه
 به همراه داشتن يک قيچي کوچک در جيب ضروري است. دانشجويان بايد جهت ثبت موارد آموزشي ،يک دفترچه يادداشت به همراه داشته باشند. دانشجويان بايد هميشه خودکار آبي و قرمز و مداد و پاک کن را به همراه خود داشته باشند.جراحات
 هر گونه زخم باز يا عفوني بايد کامال توسط پانسمان پوشيده شود.تلفن همراه
 به همراه داشتن تلفن همراه در بخش ممنوع است. در صورت همراه داشتن تلفن همراه  ،دستگاه بايد در وضعيت هواپيما يا خاموش باشد.تصويربرداري از مددجو
 هر گونه تصوير برداري به هر منظور و با هر وسيله اي نظير تلفن همراه در کليه محيط هاي درماني ممنوع است. -در صورت مشاهده تصوير برداري غير قانوني ،واحد دانشجو حذف خواهد شد.
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کد های اخالقی و رفتاری در عرصه بالينی
مقدمه
کدهاي اخالقي زير چارچوبي براي هدايت دانشجويان پرستاري در تجزيه و تحليل اخالقي مسئوليت ها ،رفتار حرفه اي ،تصميم گيري در
عرصه علمي و باليني و رعايت موازين اخالقي هستند و مي تواند به رشد همه جانبه دانشجوي پرستاري کمک کند.
کدهاي اخالقي و رفتاري در بالين شامل موارد زير است3
دفاع از حقوق کليه مددجويان
 دانشجوي پرستاري از افرادي مراقبت مي کند که هم به عنوان انسان و هم به عنوان مددجو داراي حقوقي هستند .يکي از مسئوليت هايدانشجو ،حمايت و دفاع از حقوق همه مددجويان است .اين امر مستلزم درک دانشجو از حقوق مددجو و مسئوليت هاي پرستار ،دامنه و
استانداردهاي قابل اجرا در عملکرد پرستاري براي رفع نيازهاي مددجو و آگاهي از قوانين و سياست هاي سالمت حاکم است .بنابراين،
دانشجوي پرستاري بايد از سياست هاي عمومي ،حرفه اي و سازماني مرتبط با حقوق بيماران و دسترسي به منابع در سراسر فرايند مراقبت
آگاه باشد.
حفظ محرمانه بودن اطالعات مددجو
-

-

دسترسي و به اشتراک گذاري اطالعاتي که منجر به شناسايي يک مددجوي خاص ،وضعيت و شرايط او و ساير اطالعات مي شود ،بايد به
بهترين شکل و با در نظر گرفتن منافع مددجو مورد محافظت قرار گيرد.
دسترسي و به اشتراک گذاري چنين اطالعاتي بايد تنها محدود به کارکناني شود که به لحاظ وظيفه ،نياز به دانستن آن اطالعات دارند و يا
اعضاي خانواده بيمار که بنا بر ضوابط ،مجاز به دانستن آن هستند.
در بحث پيرامون وضعيت يک بيمار در عرصه دانشگاهي ،بايد دقت شود که براي جلوگيري از نقض مقررات محرمانه بودن ،انتخاب زمان و
مکان بحث و معرفي مورد ،افراد حاضر در بحث ،حذف اطالعات غير ضروري براي بحث ،يا افشاي هويت شخصي مددجو در نظر گرفته
شود.
در موارد افشاي اجباري بنا به داليل بهداشتي و يا به منظور محافظت از ايمني بيمار ،ممکن است دانشجوي پرستاري موظف به گزارش
اطالعات محرمانه باشد .او بايد بالفاصله اين موارد را در يک محيط محرمانه با مربي باليني و يا پرستار مسئول مراقبت از بيمار در ميان
بگذارد و رهنمودهاي مناسب را دريافت نمايد.

حفظ حريم خصوصي مددجو
-

دست زدن به مددجو و وسايل او بايد با اخذ اجازه او صورت گيرد.
هر گونه تصويربرداري با هر وسيله اي از مددجو ،ممنوع بوده ،پيگرد قانوني دارد.
در صورت نياز به مراقبت از مددجوي زن توسط دانشجوي مرد ،حضور يک خانم در اتاق ضروري است.

رفتار احترام آميز با مددجو و ترويج محيط توام با احترام نسبت به حقوق انساني ،ارزش ها و اعتقادات فرهنگي ،مذهبي و معنوي

 اهداف مراقبت از مددجو نبايد تحت تاثير باورها و ارزش هاي فرهنگي و معنوي دانشجو قرار گيرد. پرستاري مبتني بر مراقبت از مددجو ،براساس احترام و اعتماد است .دانشجوي پرستاري متعهد است که مراقبت هاي خود را بدون در نظرگرفتن نژاد ،رنگ ،عقيده ،مليت ،قوميت ،سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،شيوه زندگي ،ناتواني و يا وضعيت اقتصادي مددجو ارائه دهد.
 همه مددجويان داراي مجموعه منحصر به فردي از ارزش ها و باورها هستند .دانشجوي پرستاري موظف است به باور هاي مددجو حينانجام مراقبت از او احترام بگذارد.
برقراري ارتباط درماني با مددجو به شيوه اي صادقانه ،به موقع و دقيق
 دقت در برقراري ارتباط درماني جزو مسئوليت هاي دانشجوي پرستاري است. تبادل اطالعات درماني با مددجو در زمان مناسب ،يکي از وظايف دانشجوي پرستاري است .ارتباطات به موقع ،اجازه ارزيابي ،مداخله وتغيير در طرح مراقبتي را مي دهد.
مراقبت از مددجو به شيوه اي به موقع ،مهربانانه و حرفه اي
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-

-

ارتباط ،ظاهر و رفتار دانشجوي پرستاري نمايانگر احترام به مددجو و احترام به خود است.
مراقبت از مددجو به زم ان حساس است .بنابراين ،با اولويت بندي وظايف ،آموزش به بيمار ،درمان ها و پروسيجرها ،دانشجوي پرستاري
اطمينان خواهد يافت که زمان کافي را براي اجراي مؤثر و کارآمد وظايف خود در اختيار خواهد داشت.
دانشجوي پرستاري بايد آگاه باشد که پيروي از برنامه مراقبتي طراحي شده توسط تيم مراقبت سالمت مهم است و از زمان پذيرش مددجو
در محيط باليني آغاز مي شود.
ارائه مراقبت دلسوزانه و توام با همدلي باعث ايجاد ارتباط بهتر دانشجوي پرستاري با مددجو مي گردد و نمايانگر تمايل او به احترام به
مددجو به عنوان يک فرد ،کمک به حفظ ايمني و حيثيت مددجو ،حمايت و حفظ راحتي او و کمک به مددجو براي رسيدن به استقالل
بهينه و اهداف سالمتي است.
دانشجوي پرستاري در قبال آمادگي خود جهت دستيابي به اهداف مراقبت از مددجو و ارائه مراقبت هاي ايمن و با کيفيت پرستاري
مسئول است.
ارائه اقدامات حرفه اي توسط دانشجوي پرستاري باعث بهبود تصوير پرستاري وکمک به ايجاد ارتباط توام با اعتماد و اطمينان بين
دانشجوي پرستاري و مددجو و بين دانشجوي پرستاري و تيم مراقبت سالمت مي گردد.

اقدام مناسب براي اطمينان از ايمني مددجو ،خود و ديگران
 -دانشجوي پرستاري بايد قادر به شناسايي شرايط خطرناک و آسيب رسان ،شامل موارد زير باشد3

-



محيط نا امن



وجود تجهيزات معيوب



محدوديت هاي مهارتي يا علمي خود دانشجو



عملکرد بي کيفيت و نامناسب ديگر اعضاي تيم مراقبت

 فعاليت هاي مشکوک وابستگان و يا مالقاتي هاي بيمار
در صورت بروز شرايط نا امن و يا رخداد يک حادثه ،دانشجوي پرستاري بايد با استفاده از قضاوت درست و پيروي از سياست هاي سازماني
و پيگيري شرايط اضطراري ،موارد مذکور را گزارش نمايد.
دانشجوي پرستاري بايد بداند که پرستار مسئول کيست و گزارش خود را بالفاصله به او يا مربي باليني ارائه دهد.
از دانشجوي پرستاري نمي توان انتظار داشت که در شرايط نا امن و يا در شرايطي که مهارت و دانش کافي را درآن مورد ندارد ،عمل کند.
محيط هاي علمي و باليني بايد به دانشجوي پرستاري اجازه دهند که نگراني هاي خود را بدون ترس بيان کند و به سؤاالت او پاسخ
مقتضي داده شود.
دانشجوي پرستاري نبايد از گزارش رفتارهاي خشونت آميز چشم پوشي کند و يا تلويحا در آن شرکت نمايد.
به عالوه ،دانشجو بايد در صورت مشاهده چنين رفتارهايي ،موارد را به مسئولين بيمارستان ،مربي باليني ،و يا دانشکده پرستاري گزارش
دهد.

رفتار احترام آميز با تيم مراقبت
 احترام بخش مهمي ا ز روابط بين حرفه اي و درون حرفه اي بوده ،دانشجوي پرستاري بايد همواره در رعايت آن کوشا باشد. دانشجوي پرستاري بايد از رفتارهاي دور از ادب و يا مشارکت در رفتارهاي خشونت آميز نسبت به ساير افراد حرفه اي ،دانشجويان ،يااعضاي هيئت علمي اجتناب کند.
بر قراري ارتباط درماني با تيم مراقبت
 دانشجوي پرستاري ،توسط ارائه گزارش دقيق ،مختصر و به موقع از ارزيابي مددجو و تغيير در وضعيت او ،به پرستار و پزشک مسئول بيماردر گرفتن تصميم و پيگيري وضعيت بيمار کمک مي کند.
همکاري به شيوه اي معقول و منطقي با مربي و کارکنان باليني جهت اطمينان از ارائه باالترين کيفيت مراقبت
 محيط آموزش باليني مکاني براي استفاده از مهارت هايي است که دانشجوي پرستاري در کالس درس آموخته است .اين دانشجويان ملزمبه ارائه باالترين کيفيت مراقبت ممکن در محيط هاي يادگيري باليني هستند.
 اگر سؤالي در رابطه با مراقبت از مددجو براي دانشجو مطرح شد و يا نياز به توضيح روشن در مورد يک پروسيجر و يا مداخله پرستاريوجود داشت ،بايد سؤال خود را به مربي يا پرستار مسئول خود ارجاع دهد ،چرا که ايمني مددجو باالترين اولويت محسوب مي شود.
 دانشجو نبايد سؤاالت خود را بدون پاسخ رها کند و يا به عملکرد نا مطمئن خود ادامه دهد.7

 صداقت ،کليد توسعه روابط توام با اعتماد در محيط دانشگاهي و باليني است .ارتباط صداقت آميز وکامل بين دانشجو و مربي پرستاري ،وبين دانشجو و تيم مراقبت هاي سالمت ،جزء کليدي براي ارائه مراقبت ايمن و با کيفيت در يک محيط يادگيري باليني مطلوب است.
توسعه باالترين سطح از اصول اخالقي و معنوي و قبول مسئوليت عملکرد خود
 دانشجوي پرستاري بايد با حقوق ،مسئوليت ها و کد هاي اخالقي مربوط به دانشجويان پرستاري به خوبي آشنا بوده ،به منشور اخالقيدانشجويان پرستاري پاي بند باشد.
 دانشجوي پرستاري بايد پاسخگوي عملکرد خود نسبت به دانشکده ،موسسه مراقبت سالمت ،محيط يادگيري و باالتر از همه به مددجويانو جامعه به عنوان يک کل باشد .دانشجوي پرستاري بايد در حيطه استانداردهاي عملکردي پرستاران عمل کند.
خودداري دانشجو از انجام هر گونه روش يا پروسيجري که در رابطه با آن به اندازه کافي آموزش نديده است
-

-

ايمني مددجو باالترين اولويت را دارا است .با انجام پروسيجرها و يا مداخالتي که دانشجو هنوز براي آن آماده نيست ،ايمني مددجو در
معرض خطر قرار مي گيرد .لذا کليه روش هايي که هنوز تبحر کافي در آن ايجاد نشده است بايد تحت نظارت مربي يا کارکنان پرستاري
صورت گيرد.
دانشجو بايد از هر گونه اقدام عمدي ،يا عدم انجام مراقبت درمحيط باليني که خطر بروز صدمه به مددجو را افزايش مي دهد اجتناب کند.
دانشجوي پرستاري بايد متوجه باشد که اقدامات او مي تواند شهرت حرفه پرستاري را تحت تاثير خود قرار دهد .بنابراين ،چه در محيط
دانشگاه و چه در عرصه بالين ،موظف به ارائه مراقبت پرستاري با کيفيت و ايمن ،تحت هدايت مربي و يا کارکنان پرستاري است.
دانشجوي پرستاري بايد از هر اقدامي که داراي خطر بالقوه آسيب جسمي يا رواني به مددجو ،خود ،يا ساير افراد است اجتناب کند.
آموزش پرستاري بايد فرصت هايي را براي توسعه شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان پرستاري فراهم سازد.

تالش براي تعالي پرستاري با تشويق به يادگيري مادام العمر و توسعه حرفه اي
 پرستاري حرفه اي است که نيازمند تعهد دانشجوي پرستاري به عملکرد مبتني بر شواهد ،و نيز به سالمت ،رفاه و ايمني مددجويان است.بدين ترتيب مددجو با ميل و رغبت به توانايي دانشجوي پرستاري براي ارائه مراقبت اعتماد مي کند.
 محيط مراقبتي همواره در حال تغيير است .بنابراين دانشجوي پرستاري پس از اخذ مدرک کارشناسي خود ،مسئول تداوم آموزش خود بهطور رسمي و غيررسمي در سراسر زندگي حرفه اي خود ،جهت پاسخ به نيازهاي مراقبتي مددجويان است.
 حرفه اي بودن ،عامل کليدي براي کسب اعتماد ديگران است .مشارکت حرفه اي فرد در پيشبرد اهداف سازمان ،براي رشد حرفه ايضروري است .اين امر با تبديل دانشجوي پرستاري به عنوان عضو فعال تيم مراقبت سالمت صورت مي گيرد و از طريق شرکت در آموزش
مداوم ،تداوم مي يابد.
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به نام خدا
دانشگاه علوم پزشکي مازندران
دانشکده پرستاري آمل

فرم تعهد دانشجویان پرستاری در کارآموزی

اينجانب  ................................................با شماره دانشجويي........................................
متعهد مي شوم کليه قوانين و مقررات حرفه اي ،حقوقي و اخالقي مربوط به حضور در
کارآموزي را دقيقا مطالعه نموده و رعايت نمايم.

امضا:

تاريخ:

توجه :دانشجو بايد قبل از شروع کارآموزي ،بعد از مطالعه دقيق اين کتابچه ،اين فرم را پرينت گرفته و پس از
امضاء به مربي تحويل دهد .حضور در کارآموزي با ارائه اين فرم امضاء شده امکان پذير است.
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