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قوانين و ضوابط حضور در دوره کارآموزی ویژه

قوانين و ضوابط حضور در کارآموزی شامل موارد زير است:
 .1دانشجو موظف است مقررات پوشش حرفه ای دانشجویان برای حضوور در محوط اوای بوایط

مصووبه شوورای

آموزش دانشگاه مورخ ( )90/7/1را رعایت نماید (در فایل مربوط به کد پوشش ارائه گردیده است).
.2

مربی مجاز است از حضور دانشجویانی که با تاخیر بیش از  10دقیقه در کارآموزی حاضر می شوند جلوگیری
بعمل آورده و در صورت خروج زودتر از موعد غایب محسوب خواهد شد.
استراحت بین کارآموزی حداکثر به مدت  30دقیقه و حتی االمکان در ساعت  10صبح صورت بگیرد.
خروج از بخش و بیمارستان در شرایط خاص فقط در صورت کسب مجوز از مربی صورت گیرد.
تکالیف تعیین شده در زمان مشخص تحویل داده شود.
دانشجویان موظف هستند از اهداف کارآموزی مطلع و نسبت به تالش برای دستیابی به آنها متعهد باشند.

.7

دانشجو موظف است روزانه در مورد بیماری ،داروهای بیمارانش و مراقبت های پرستاری آنها مطالعه کرده و
اطالعات کافی داشته باشد.
در صورت غیبت دانشجو در روز های ارزشیابی پایانی(در برنامه مشخص شده است) نمره ارزشیابی پایانی
برای دانشجو صفر محسوب خواهد شد.
در صورت غ یبت غیر مجاز بیش از یك روز  ،نمره کارورزی برای دانشجو صفر منظور خواهد شد.
یك روز غیبت غیر مجاز  2نمره کسر و دو روز کارورزی جبرانی خواهد داشت.
دانشجو موظف است ااداف آموزش و حداقل اای یادگطری کارآموزی را مطایعه نماید ودر طول مدت
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کارآموزی از کلطه فرصت اای یادگطری برای دستطاب به ااداف و پوشش حداقل اای یادگطری استفاده نماید.
 .12در ار زمان از طول دوره کارآموزی ،در صورتطکه دانشوجو از از ااوداف کوارآموزی و حوداقل اوای یوادگطری
م درج در الگ بوک اظهار ب اطالع ک د یک نمره از نمره کارآموزی وی کسرخوااد شد.
 .13دانشجو موظف به رعایت کد اای اخالق و رفتاری در عرصه بایطن (که در ذیل آورده شده است) م باشد.
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کد های اخالقي و رفتاری در عرصه باليني
مقدمه
اصول اخالقی ،رهنمودی ضروری برای رشد حرفه ای پرستاری بوده و به دلیل آن که دانشجوی پرستاری در کارورزی ،رسما
به محیط های بالینی می پیوندد ،ملزم به رعایت این اصول است .کدهای اخالقی زیر چارچوبی برای هدایت دانشجویان
پرستاری در تجزیه و تحلیل اخالقی مسئولیت ها ،رفتار حرفه ای ،تصمیم گیری در عرصه علمی و بالینی و رعایت موازین
اخالقی هستند .دانشجوی پرستاری دارای مسئولیت نسبت به جامعه جهت یادگیری دانش و مهارت های بالینی مورد نیاز
برای ارائه مراقبت های ایمن و با کیفیت پرستاری است .محیط بالینی چالش ها و مسئولیت های منحصر به فردی را در رابطه
با مراقبت از مددجو در انواع عرصه های مراقبتی رو به روی دانشجوی پرستاری قرار می دهد .این کدها رهنمودی برای
دانشجوی پرستاری در جهت تکامل اخالقی خود بوده ،لزوما محدود به محیط دانشگاه و یا بالین نمی شود ،بلکه می تواند به
رشد همه جانبه او کمك کند.
کدهای اخالقی و رفتاری در عرصه بالین شامل موارد زیر است:
دفاع از حقوق کليه مددجويان
 دانشجوي پرستاري از افرادي مراقبت مي کند که هم به عنوان انسان و هم به عنوان مددجو داراي حقوقيهستند .يکي از مسئولیت هاي دانشجو ،حمايت و دفاع از حقوق همه مددجويان است .اين امر مستلزم درک
دانشجو از حقوق مددجو و مسئولیت هاي پرستار ،دامنه و استانداردهاي قابل اجرا در عملکرد پرستاري براي
رفع نیازهاي مددجو و آگاهي از قوانین و سیاست هاي سالمت حاکم است .بنابراين ،دانشجوي پرستاري بايد از
سیاست هاي عمومي ،حرفه اي و سازماني مرتبط با حقوق بیماران و دسترسي به منابع در سراسر فرايند
مراقبت آگاه باشد.
حفظ محرمانه بودن اطالعات مددجو
 دسترسي و به اشتراک گذاري اطالعاتي که منجربه شناسايي يک مددجوي خاص ،وضعیت و شرايط او و سايراطالعات مي شود ،بايد به بهترين شکل و با در نظر گرفتن منافع مددجو مورد محافظت قرار گیرد.
 دسترسي و به اشتراک گذاري چنین اطالعاتي بايد تنها محدود به کارکناني شود که به لحاظ وظیفه ،نیاز بهدانستن آن اطالعات دارند و يا اعضاي خانواده بیمار که بنا بر ضوابط ،مجاز به دانستن آن هستند.

 در بحث پیرامون و ضعیت يک بیمار در عرصه دانشگاهي ،بايد دقت شود که براي جلوگیري از نقض مقرراتمحرمانه بودن ،انتخاب زمان و مکان بحث و معرفي مورد ،افراد حاضر در بحث ،حذف اطالعات غیر ضروري
براي بحث ،يا افشاي هويت شخصي مددجو در نظر گرفته شود.
 در موارد افشاي اجباري بنا به داليل ب هداشتي و يا به منظور محافظت از ايمني بیمار ،ممکن است دانشجويپرستاري موظف به گزارش اطالعات محرمانه باشد .او بايد بالفاصله اين موارد را در يک محیط محرمانه با مربي
بالیني و يا پرستار مسئول مراقبت از بیمار در میان بگذارد و رهنمودهاي مناسب را دريافت نمايد.
حفظ حريم خصوصي مددجو
-

دست زدن به مددجو و وسايل او بايد با اخذ اجازه او صورت گیرد.

-

در صورت نیاز به مراقبت از مددجوي زن توسط دانشجوي مرد ،حضور يک خانم در اتاق ضروري است.

-

هر گونه تصويربرداري با هر وسیله اي از مددجو ،ممنوع بوده ،پیگرد قانوني دارد.

رفتار احترام آميز با مددجو و ترويج محيط توام با احترام نسبت به حقوق انساني ،ارزش ها و اعتقادات فرهنگي،
مذهبي و معنوی
 پرستاري مبتني بر مراقبت از مددجو ،براساس احترام و اعتماد است .دانشجوي پرستاري متعهد است کهمراقبت هاي خود را بدون در نظر گرفتن نژاد ،رنگ ،عقیده ،ملیت ،قومیت ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،شیوه
زندگي ،ناتواني و يا وضعیت اقتصادي مددجو ارائه دهد.
 همه مددجويان داراي م جموعه منحصر به فردي از ارزش ها و باورها هستند .دانشجوي پرستاري موظف استبه باور هاي مددجو حین انجام مراقبت از او احترام بگذارد.
 اهداف مراقبت از مددجو نبايد تحت تاثیر باورها و ارزش هاي فرهنگي و معنوي دانشجو قرار گیرد.برقراری ارتباط درماني با مددجو به شيوه ای صادقانه ،به موقع و دقيق
 دقت در برقراري ارتباط درماني جزو مسئولیت هاي دانشجوي پرستاري است. تبادل اطالعات درماني با مددجو در زمان مناسب ،يکي از وظايف دانشجوي پرستاري است .ارتباطات به موقع،اجازه ارزيابي ،مداخله و تغییر در طرح مراقبتي را مي دهد.
مراقبت از مددجو به شيوه ای به موقع ،مهربانانه و حرفه ای
 مراقبت از مددجو به زمان حساس است .بنابراين ،با اولويت بندي وظايف ،آموزش به بیمار ،درمان ها وپروسیجرها ،دانشجوي پرستاري اطمینان خواهد يافت که زمان کافي را براي اجراي مؤثر و کارآمد وظايف
خود در اختیار خواهد داشت.
 دانشجوي پرستاري بايد آگاه باشد که پیروي از برنامه مراقبتي طراحي شده توسط تیم مراقبت سالمت مهماست و از زمان پذيرش مددجو در محیط بالیني آغاز مي شود.
 ارائه مراقبت دلسوزانه و توام با همدلي باعث ايجاد ارتباط بهتر دانشجوي پرستاري با مددجو مي گردد ونمايانگر تمايل او به احترام به مددجو به عنوان يک فرد ،کمک به حفظ ايمني و حیثیت مددجو ،حمايت و
حفظ راحتي او و کمک به مددجو براي رسیدن به استقالل بهینه و اهداف سالمتي است.
 ارتباط ،ظاهر و رفتار دانشجوي پرستاري نمايانگر احترام به مددجو و احترام به خود است. دانشجوي پرستاري در قبال آمادگي خود جهت دستیابي به اهداف مراقبت از مددجو و ارائه مراقبت هاي ايمنو با کیفیت پرستاري مسئول است.
 -ارائه اقدامات حرفه اي توسط دانشجوي پرستاري باعث بهبود تصوير پرستاري وکمک به ايجاد ارتباط توام با

اعتماد و اطمینان بین دانشجوي پرستاري و مددجو ،و بین دانشجوي پرستاري و تیم مراقبت سالمت مي
گردد.
اقدام مناسب برای اطمينان از ايمني مددجو ،خود و ديگران
 -دانشجوي پرستاري بايد قادر به شناسايي شرايط خطرناک و آسیب رسان ،شامل موارد زير باشد:

-



وجود تجهیزات معیوب



محیط نا امن



عملکرد بي کیفیت و نامناسب ديگر اعضاي تیم مراقبت



فعالیت هاي مشکوک وابستگان و يا مالقاتي هاي بیمار



محدوديت هاي مهارتي يا علمي خود دانشجو

در صورت بروز شرايط نا امن و يا رخداد يک حادثه ،دانشجوي پرستاري بايد با استفاده از قضاوت درست و
پیروي از سیاست هاي سازماني و پیگیري شرايط اضطراري ،موارد مذکور را گزارش نمايد.

 دانشجوي پرستاري بايد بداند که پرستار مسئول کیست و گزارش خود را بالفاصله به او يا مربي بالیني ارائهدهد.
 از دانشجوي پرستاري نمي توان انتظار داشت که در شرايط نا امن و يا در شرايطي که مهارت و دانش کافي رادرآن مورد ندارد ،عمل کند.
-

محیط هاي علمي و بالیني بايد به دانشجوي پرستاري اجازه دهند که نگراني هاي خود را بدون ترس بیان کند
و به سؤاالت او پاسخ مقتضي داده شود.

 دانشجوي پرستاري نبايد از گزارش رفتارهاي خشونت آمیز چشم پوشي کند و يا تلويحا در آن شرکت نمايد. به عالوه ،دانشجو بايد در صورت مشاهده چنین رفتارهايي ،موارد را به مسئولین بیمارستان ،مربي بالیني ،و يادانشکده پرستاري گزارش دهد.
رفتار احترام آميز با تيم مراقبت
 احترام بخش مهمي از روابط بین حرفه اي و درون حرفه اي بوده ،دانشجوي پرستاري بايد همواره در رعايتآن کوشا باشد.
 دانشجوي پرستاري بايد از رفتارهاي دور از ادب و يا مشارکت در رفتارهاي خشونت آمیز نسبت به ساير افرادحرفه اي ،دانشجويان ،يا اعضاي هیئت علمي اجتناب کند.
بر قراری ارتباط درماني با تيم مراقبت
 دانشجوي پرستاري ،توسط ارائه گزارش دقیق ،مختصر و به موقع از ارزيابي مددجو و تغییر در وضعیت او ،بهپرستار و پزشک مسئول بیمار در گرفتن تصمیم و پیگیري وضعیت بیمار کمک مي کند.
همکاری به شيوه ای معقول و منطقي با مربي و کارکنان باليني جهت اطمينان از ارائه باالترين کيفيت مراقبت
 محیط آموزش بالیني مکاني براي استفاده از مهارت هايي است که دانشجوي پرستاري در کالس درس آموختهاست .اين دانشجويان ملزم به ارائه باالترين کیفیت مراقبت ممکن در محیط هاي يادگیري بالیني هستند.
 اگر سؤالي در رابطه با مراقبت از مددجو براي دانشجو مطرح شد و يا نیاز به توضیح روشن در مورد يکپروسیجر و يا مداخله پرستاري وجود 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. -صداقت ،کلید توسعه روابط توام با اعتماد در محیط دانشگاهي و بالیني است .ارتباط صداقت آمیز وکامل بین

دانشجو و مربي پرستاري ،و بین دانشجو و تیم مراقبت هاي سالمت ،جزء کلیدي براي ارائه مراقبت ايمن و با
کیفیت در يک محیط يادگیري بالیني مطلوب است.
توسعه باالترين سطح از اصول اخالقي و معنوی و قبول مسئوليت عملکرد خود
 دانشجوي پرستاري بايد با حقوق ،مسئولیت ها و کد هاي اخالقي مربوط به دانشجويان پرستاري به خوبيآشنا بوده ،به منشور اخالقي دانشجويان پرستاري پاي بند باشد.
 دانشجوي پرستاري بايد پاسخگوي عملکرد خود نسبت به دانشکده ،موسسه مراقبت سالمت ،محیط يادگیريو باالتر از همه به مددجويان و جامعه به عنوان يک کل باشد .دانشجوي پرستاري بايد در حیطه استانداردهاي
عملکردي پرستاران عمل کند.
خودداری دانشجو از انجام هر گونه روش يا پروسيجری که در رابطه با آن به اندازه کافي آموزش نديده است
 ايمني مددجو باالترين اولويت را دارا است .با انجام پروسیجرها و يا مداخالتي که دانشجو هنوز براي آن آمادهنیست ،ايمني مددجو در معرض خطر قرار مي گیرد .لذا کلیه روش هايي که هنوز تبحر کافي در آن ايجاد
نشده است بايد تحت نظارت مربي يا کارکنان پرستاري صورت گیرد.
 دانشجو بايد از هر گونه اقدام عمدي ،يا عدم انجام مراقبت درمحیط بالیني که خطر بروز صدمه به مددجو راافزايش مي دهد اجتناب کند.
 دانشجوي پرستاري بايد متوجه باشد که اقدامات او مي تواند شهرت حرفه پرستاري را تحت تاثیر خود قراردهد .بنابراين ،چه در محیط دانشگاه و چه در عرصه بالین ،موظف به ارائه مراقبت پرستاري با کیفیت و ايمن،
تحت هدايت مربي و يا کارکنان پرستاري است.
 دانشجوي پرستاري بايد از هر اقدامي که داراي خطر بالقوه آسیب جسمي يا رواني به مددجو ،خود ،يا سايرافراد است اجتناب کند.
-

آموزش پرستاري بايد فرصت هايي را براي توسعه شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان پرستاري فراهم سازد.

تالش برای تعالي پرستاری با تشويق به يادگيری مادام العمر و توسعه حرفه ای
 پرستاري حرفه اي است که نیازمند تعهد دانشجوي پرستاري به عملکرد مبتني بر شواهد ،و نیز به سالمت،رفاه و ايمني مددجويان است .بدين ترتیب مددجو با میل و رغبت به توانايي دانشجوي پرستاري براي ارائه
مراقبت اعتماد مي کند.
 محیط مراقبتي همواره در حال تغییر است .بنابراين دانشجوي پرستاري پس از اخذ مدرک کارشناسي خود،مسئول تداوم آموزش خود به طور رسمي و غیررسمي در سراسر زندگي حرفه اي خود ،جهت پاسخ به نیازهاي
مراقبتي مددجويان است.
 حرفه اي بودن ،عامل کلیدي براي کسب اعتماد ديگران است .مشارکت حرفه اي فرد در پیشبرد اهدافسازمان ،براي رشد حرفه اي ضروري است .اين امر با تبديل دانشجوي پرستاري به عنوان عضو فعال تیم
مراقبت سالمت صورت مي گیرد و از طريق شرکت در آموزش مداوم ،تداوم مي يابد.

