تسمٍ تعالی
داوشگاٌ علًم پسشکی لرستان

آییه وامٍ اخالقی ي حرفٍ ای کارآمًزی داوشکدٌ پرستاری ي فًریتُای پسشکی پلدختر

الف) آییه وامٍ پًشش ي اخالق حرفٍ ای در محیط کارآمًزی

 -1داًطجَ هَظف است در ابتذای وبرآهَسی بب ولیِ همزرات هَجَد در بخص آضٌب ضذُ ٍ هلشم بِ رػبیت
آًْب هی ببضذ.
 -2تؼبهل ٍ ارتببط حزفِای تَام بب احتزام بب هزبی ،ولیِ پزسٌل ،بیوبراى ّ،وزاُ بیوبر ٍ ّن گزٍّی ّب
الشاهی هی ببضذ
ّ -3زگًَِ پزٍسیجز ببلیٌی غزفب بب ّوبٌّگی بخص ٍ سیز ًظز استبد هزبَعِ اًجبم گیزد.
 -4رػبیت ضئًَبت اسالهی-اخاللی تَسظ داًطجَیبى در هحل وبرآهَسی ّب الشاهی است ٍ در غَرت
هطبّذُ ّز گًَِ تخلف ،بز اسبس آییي ًبهِ اًضببعی داًطگبُ بز خَرد خَاّذ.
ّ -5ز گًَِ تجوغ بی هَرد در هحَعِ بیوبرستبى ٍ یب بخطْب هوٌَع هی ببضذ
 -6ضَخیْبی سًٌذُ ٍبی هَرد در هحیظ وبرآهَسی هوٌَع است
 -7گزفتي فیلن یب ػىس اس بیوبراى ٍ هػذٍهیي هزاجؼِ وٌٌذُ بِ بیوبرستبى هوٌَع بَدُ ٍ در غَرت
هطبّذُ ،بب داًطجَی خبعی بز اسبس آییي ًبهِ اًضببعی داًطگبُ بزخَرد خَاّذ.
 -8در بخطْبی اتاق عمل ي زایشگاٌ ّوزاُ داضتي تلفي ّوزاُ هوٌَع است.
 -9پَضص داًطجَیبى دختز:
رٍپَش سفیذ ،توییش ٍ هزتب ٍ وفص سبدُ
ضلَار پبرچِ ای ٍ همٌؼِ سبدُ هطىی یب سزهِ ای
داضتي ّز گًَِ سیَرآالت بجش حلمِ اسدٍاج در توبهی وبرآهَسی ّب هوٌَع است
داضتي الن ًبخي ٍ آرایص هوٌَع هی ببضذ
 -10پَضص داًطجَیبى پسز:
رٍپَش سفیذ ،توییش ٍ هزتب
ضلَار پبرچِ ای سبدُ هطىی یب سزهِ ای
وفص سبدُ
داضتي ّز گًَِ سیَر آالت بجش حلمِ اسدٍاج توبهی وبرآهَسی ّب هوٌَع است

 -11وصة اتیکت داوشجًیی در تمامی کارآمًزی َا السامی می تاشد.
 -21عدم رعایت پًشش داوشجًیی در کارامًزی َا تٍ مىسلٍ غیثت غیرمجاز در آن ريز خًاَد تًد.
 -21داوشجًیان ملسم تٍ محرماوٍ وگٍ داشته اطالعات تیماران َستىد.

ب) قًاویه ي مقررات کارمًزی

 .1داًطجَ هَظف است لبل اس ضزٍع وبرآهَسی بزًبهِ را وٌتزل ًوبیذ
 .2سبػت وبرآهَسی در ضیفت غبح  ٍ 7/30-13ػػز  13- 18/30هی ببضذ.
 .3اگز ًبم داًطجَ در لیست استبد ًیست ،حضَر داًطجَ فمظ بب گَاّی وتبی اس اهَر ببلیٌی داًطىذُ
اهىبى پذیز است.
 .4در غَرت لشٍم ،جببجبیی داًطجَ بیي گزٍّْبی وبر اهَسی ،ایي اهز تٌْب بب ارائِ گَاّی وتبی اس اهَر
ببلیٌی داًطىذُ هیسز است.
 .5السم است بزای ّز گزٍُ یه ًوبیٌذُ هطخع ضَد وِ ّز گًَِ اعالع رسبًی بزای اػضب گزٍُ بب ٍی
اًجبم خَاّذ ضذ .بٌببزیي ضبیستِ است ولیِ افزاد گزٍُ بب ًوبیٌذُ ّوبٌّگی السم را داضتِ ببضٌذ.
 .6تَجِ داضتِ ببضیذ وبرآهَسی ّب فمظ در ایبم تؼغیل هطخع ضذُ در تمَین رسوی وطَر بزگشار
ًوی ضَد(.در هَارد خبظ اس عزیك داًطىذُ اعالع رسبًی خَاّذ ضذ)
 .7استزاحت هیبى ٍلت داًطجَیبى در وبرآهَسی  20دلیمِ است
 .8غیبت داًطجَ:
 داضتي غیبت هجبس تب دٍ رٍس :جبزاى وبراهَسی بِ هیشاى دٍ بزابز تؼذاد رٍسّبی غیبت داضتي غیبت هجبس بیص اس دٍ رٍس :حذف وبرآهَسی داضتي غیبت غیز هجبس :درج ًوزُ غفز جْت وبرآهَسیتوجه :جبزاًی وبرآهَسی ّب بب ّوبٌّگی هزبی ٍ اهَر ببلیي اًجبم ضَد
 .9پس اس پبیبى وبراهَسیً ،وزات در سیستن سوب لببل هطبّذُ هی ببضذ ٍ اػالم ًوزات بِ عزق دیگز
اهىبى پذیز ًوی ببضذ.
 .10اًجبم وبرآهَسی ّب در خبرج اس بزًبهِ اػالم ضذُ تَسظ اهَر ببلیٌی داًطىذُ هجبس ًوی ببضذ ٍ در
غَرت هطبّذُ ،وبرآهَسی هزبَعِ اس ًظز داًطىذُ قابل قبول نیست.

