
 پزشکی موسسات کارکنان و پوشش بيماران ملی استانداردهاي
    

 خدمات کيفيت مستمر ارتقاء منظور به و توسعه چهارم برنامه قانون 88 و 85 مواد استناد به : مقدمه

 موازین رعایت انسانی، کرامت و شخصی حریم حفظ و وري بهره افزایش بالينی عملکرد خدمات تعالی سالمت،

 افزایش اي، حرفه اخالق از مثبت تصویر ایجاد بيماران، و کارکنان ایمنی سالمت اجتماعی، حفظ و عرفی ضوابط و

 در افراد پوشش استانداردهاي کار، محيط در آنان سریع شناسایی و شغلی کارکنان و فردي امنيت ضریب

  : شوند می ابالغ ذیل به شرح آن با مرتبط ضوابط و پزشکی موسسات
  : کليات 1) فصل
 بيمارستانی هاي عفونت مراقبت نظام کشوري راهنماي مفاد رعایت دستورالعمل این مواد اجراي در        )١

  .است الزامی
 به(  روسري یا مقنعه ، شلوار ، روپوش شامل مونث درمانی _ بهداشتی و آموزشی کارکنان فرم لباس        )٢

  .باشد می جوراب و کفش ، ) شوند پوشيده کامال گردن و که موها طوري
  .باشد می جوراب و کفش ، شلوار ، روپوش شامل مذکر درمانی ،بهداشتی آموزشی کارکنان فرم لباس        )٣
  .باشد می شلوار و ) زانو روي تا( بلند پيراهن ، مقنعه یا روسري شامل  )مونث(بستري  بيمار لباس        )۴
  .باشد می شلوار و پيراهن شامل )مذکر( بستري بيمار لباس         )۵
 چادر یا گشاد و بلند شنلا،ه بخش بين یا داخل در )مونث( بيماران جابجایی مسيرهاي تمام در ضرورتًا         )۶

  .شود می افزوده بيماران به پوشش
  : پوشش ضوابط)  2 فصل
 مطلوب خدمات ارائه آسان، شناسایی : کند تأمين را ها ویژگی این حداقل باید بيماربستري لباس        )٧

  .بيمار شخصی حریم و کرامت رعایت و کافی آسایش و راحتی از برخورداري بيمار درمانی،
 و آنژیوگرافی عمل، رادیولوژي، هاي اتاق داخل در درمانی الزامات و بدن پوشش شئون تمامی رعایت        )٨

 این به توجه .است الزامی اعمال انجام حين و ) گان( بيماران استفاده مورد ویژه هاي لباس ها دراسکوپی

 اختالالت یا هوشياري سطح کاهش ، حواس اختالل دچار بيماران براي و از بيهوشی بعد و قبل موضوع

   .کند پيدامی چندان دو اهميت روانی
   
  .باشد متحدالشکل مختلف، هاي رده در و حرفه با متناسب بایستی فرم لباس        )٩
 ممنوع مصوب فرم لباس روي اي حرفه غير پوشش گونه هر از استفاده بيمارستانی هاي بخش درون در     )١٠

  .است
 پوشيدن به مکلف کارکنان ، نوزادان و استریل فضاهاي و آژیوگرافی ، عمل اتاق ، ویژه هاي بخش در     )١١

  .باشند می ها بخش این لباس مخصوص
 هر درخواست و نياز با متناسب ، فوق ماده در مذکور هاي بخش مخصوص لباس و فرم لباس مدل و رنگ     )١٢

  .برسد مربوطه پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت تایيد به باید مرکزدرمانی
 باشد مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و گشاد کشيده، اطو بسته، ها دگمه تميز، سالم، باید روپوش     )١٣

  )مچ از باالتر( کوتاه یا کشی ، چسبان ، تنگ نباید شلوار .نباشد رویت قابل روپوش زیر لباس که به نحوي

  .باشد
 با متناسب ایمنی نکات و باشد پهن ي پاشنه و پنجه با شستشو، قابل بسته، جلو تميز، باید کفش     )١۴

  .ندهد صدا رفتن راه هنگام و شود آن لحاظ در حرفه،
  .شوند استفاده نباید هستند محيطی یا ميکربی آلودگی معرض در که بدن از نواحی در زیورآالت     )١۵



  .باشد می ممنوع کار محل در زا حساسيت یا تند بودار ماده هرگونه از استفاده     )١۶
 ارائه هاي طمحي در مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الك از استفاده .باشد مرتب و تميز و کوتاه باید ها ناخن     )١٧

  .است ممنوع درمانی خدمات
 خدمت محل و فرد سمت نام، اول حرف و کامل خانوادگی نام حاوي دار، عکس شناسایی کارت الصاق     )١٨

 محيط در کارکنان تمامی براي باشد خواندن قابل متري 2 يفاصله از براحتی که نحوي به جلوي لباس در

 امور و حراست ادارات تایيد به باید رسته هر يزمينه رنگ و محتوي طرح، .است درمانی الزامی هاي

  .برسد کارفرما تایيد به واحدها سایر در و دولتی هايدواح در پزشکی دانشگاه علوم انسانی نيروي
 اجازه بدون غيره و همراه تلفن از استفاده با بيمار از صدا ضبط و فيلمبرداري ، برداري تصویر هرگونه      )١٩

  است بيمارممنوع کتبی
 


