
 پزشکی موسسات در افراد پوشش هاي استاندارد

 تعالی ، سالمت خدمات کیفیت مستمر ارتقاء منظور به و توسعه چهارم برنامه قانون 88 و 85 مواد استناد

 عرفی ضوابط و موازین رعایت ، انسانی کرامت و شخصی حریم حفظ و وري بهره افزایش ، بالینی ملکردخدماتع

 امنیت ضریب افزایش ، اي حرفه اخالق از مثبت تصویر ایجاد ، بیماران و کارکنان ایمنی سالمت ،حفظ اجتماعی و

 و پزشکی موسسات در افراد پوشش هاي استاندارد ، کار محیط در انان سریع شناسایی و کارکنان شغلی و فردي

 : شوند می ابالغ ذیل شرح به آن با مرتبط ضوابط

 طوري به روسري یا مقنعه ، شلوار ، روپوش شامل مونث درمانی – بهداشتی و آموزشی کارکنان فرم لباس .1

  شوند پوشیده کامال گردن و که موها

  .باشد می جوراب و کفش ، شلوار ، روپوش شامل مذکر درمانی بهداشتی آموزشی کارکنان فرم لباس .2

 .باشد الشکل متحد ، مختلف هاي رده در و حرفه با بایستی فرم .لباس .3

 ممنوع مصوب فرم لباس روي اي حرفه غیر پوشش گونه هر از استفاده بیمارستانی هاي بخش درون در .4

 .است

 باشد مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و گشاد ، کشیده اطو ، بسته ها دکمه ، تمیز ، سالم باید روپوش .5

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

 .باشد

 در ، حرفه با متناسب ایمنی نکات و باشد پهن ي پاشنه و پنجه با ، شستشو قابل ، بسته جلو ، تمیز باید کفش .6

 .ندهد صدا رفتن راه هنگام و شود آن لحاظ

 .شوند استفاده نباید هستند محیطی یا میکربی معرض آلودگی در که بدن از نواحی در زیورآالت .7

 .باشد می ممنوع کار محل در زا حساسیت یا تند بودار ماده هرگونه از استفاده .8

 هاي محیط در مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الك از استفاده .باشد مرتب و تمیز و کوتاه باید ها ناخن .9

 .است ممنوع درمانی ارائه خدمات

 
 


