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PODOBA IN UREJENOST ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE
FZV UM NA KLINIČNIH VAJAH
Uniforma
• Študenti študijskega programa Zdravstvena nega (I.st.) nosijo uniformo, ki jo predpiše FZV
UM.
 Uniformo sestavljajo bele hlače ali belo krilo, ter bela tunika s svetlo modrim ovratnikom in
robom na rokavih.
 Moški zgornji del uniforme je bele barve (z ruskim ovratnikom) in svetlo modrim robom na
rokavih.
 Na prsnem žepu mora biti izvezen logotip Fakultete za zdravstvene vede.
 Uniforma mora biti ustrezne velikosti in dolžine, v skladu z estetskimi normami:
o primerno široke in dolge hlače,
o primerna dolžina krila (do polovice kolen),
o zgornji del uniforme naj bo primerno širok in z zapetimi gumbi,
o izpod uniforme se ne smejo videti obrisi spodnjega perila.
 Pod uniformo ni dovoljeno nositi raznobarvnih majic ali pulijev s kratkimi ali dolgimi rokavi.
 Dovoljeno je nošenje pralnih jopic bele ali svetlo modre barve.
 Študenti skrbijo, da vedno nosijo čisto in zlikano uniformo.
 Uniformo nosijo samo v učilnicah za zdravstveno nego in v učnih organizacijah kjer opravljajo
klinične vaje.
 Z uniformo ne hodijo izven območja učne organizacije.

Zaščitna sredstva in filtrska oblačila
 Študenti morajo pri delu uporabljati predpisana zaščitna sredstva in pripomočke.
 V zaprtih organizacijskih enotah (intenzivna terapija, operacijske dvorane,…) študenti nosijo
dogovorjena filtrska oblačila, po potrebi tudi obutev.
 Ko zapustijo zaprte organizacijske enote, se preoblečejo v svojo uniformo.
Obutev
 Študenti nosijo obutev, ki jo uporabljajo samo v učilnicah za zdravstveno nego in v učnih
organizacijah kjer opravljajo klinične vaje.
 Predpisana je ortopedska obutev, spredaj zaprta, bele barve, ki je enostavna za čiščenje in
vzdrževanje, pri hoji ne drsi in ne povzroča hrupa.
Nogavice
 Pod hlačami lahko nosijo bombažne nogavice bele, kožne ali svetlo modre barve.
 Pod krilom lahko nosijo kožne ali bele hlačne nogavice.
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Priponka
 Priponka je modre barve z belimi črkami in je pripeta na prsnem žepu.
 Priponka zajema »ime in priimek« ter pripis »študent/ka«.
Osebna higiena
 Študenti morajo redno skrbeti za osebno higieno.
 Uporabljajo lahko diskretne dišave.
 Moški, ki si puščajo brke in/ali brado naj poskrbe, da je ta čista in kratko pristrižena.
Roke in nohti
 Študenti imajo skrbno negovane in urejene roke brez nakita.
 Nohti študentov so čisti, negovani in kratko pristriženi.
 Nohti so brez laka, umetnih mas, lepljenih dodatkov in okraskov.
Lasje



Naj bodo čisti, počesani in urejeni.
Dolgi lasje so speti, kratki ne pokrivajo oči in obraza.

Ličenje
 Je diskretno in nevpadljivo.
Nakit


Nakit pri delu ni dovoljen.

Drugo
 Študenti v žepih delovne obleke ne nosijo mobilnih telefonov.
 Od študentov se pričakuje, da se bodo vedli profesionalno.
 Študenti na kliničnih vajah upoštevajo bonton oz. splošno sprejemljiva pravila obnašanja.
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