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  :تاريخچه بيمارستان

تقي متيني يكي از خيرين  به همت واالي مرحوم آقاي حاج 1344درسال  بيمارستان متينيساختمان 
 1346 در سال مترمربع احداث و  3408متر مربع و با زيربناي  9968كاشان در قطعه زميني به مساحت 

هاي جراحي عمومي و  در سالهاي قبل از انقالب، اين مركز با داشتن بخش. مورد بهره برداري قرار گرفت
هاي چشم و  پس از انقالب شكوهمند اسالمي بخش. پرداخت اطفال و اورژانس به ارائه خدمت به بيماران مي

بخش اطفال نيز به  1369در اوايل سال .گوش و حلق و بيني جايگزين بخش جراحي عمومي گرديد
بيمارستان شهيد بهشتي منتقل و اين مركز به عنوان بيمارستان تخصصي چشم و گوش و حلق و بيني به 

 .فعاليت خود ادامه داد

نسبت به احداث ) به يادبود مرحوم آقاي حاج علي اكبر مصلح(جهت توسعه اين مركز، برادران مصلح  
يربنا در سه طبقه در قسمتي از فضاهاي آزاد بيمارستان اقدام مترمربع ز 1700ساختمان جديدي با مساحت 

به بهره برداري رسيد؛ در طبقات  1382آغاز و درسال  1377نمودند كه عمليات ساخت آن از اواخر سال 
، شنوايي سنجي، آزمايشگاه )ليزر(زيرزمين و همكف واحدهاي سرپايي شامل درمانگاهها، پاراكلينيك چشم 

طبقه اول آن نيز به سالن اجتماعات و مركز تحقيقات . ، ترخيص و صندوق مستقر گرديدو واحدهاي پذيرش
به بيمارستان شهيد بهشتي منتقل شد و هم  85تروما اختصاص يافت كه مركز تحقيقات تروما در اوايل سال 

  .اند و واحد گفتاردرماني جايگزين آن شده) ليزيك(اكنون مركز جراحي عيوب انكساري 

ساختماني با زير بناي  1388به فرسودگي ساختمان بخش و اتاق عمل، از اواخر ارديبهشت سال با توجه 
با حضور  94خرداد ماه  27احداث كه در  متر مربع توسط خانواده مرحوم آقاي حاج حسن هاديزاده 2200

  .آقاي دكتر هاشمي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي به بهره برداري رسيد

  :رستان واحدهاي بيما 

  :الف ـ واحدهاي درماني
عمل گوش و حلق و بيني، اورژانس  هاي عمل چشم، اتاق هاي بخش چشم، بخش گوش و حلق و بيني، اتاق

  چشم و گوش وحلق و بيني

  :ب ـ واحد هاي كلينيك و پاراكلينيك
اتورفراكتومتري، سونوگرافي چشم،  آنژيوگرافي چشم، پريمتـري ، توپـوگرافي ،   : پاراكلينيك چشم شامل - 

  پكي متري ، كراتومتري ، تعيين لنز داخل چشمي



 

 

  اطالعات مورد نياز بيماران و همراهان

  http://matini.kaums.ac.ir :آدرس پرتال واحد مربوطه matinihospital@kaums.ac.ir                :آدرس پست الكترونيكي مركز يا تهيه كننده

  

 :تاريخ تهيه

1394تيرماه   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان                           

  بيمارستان متيني

 پرستاري بيمارستاندفتر   :نام تهيه كننده مطلب  55342020  :شماره تماس واحد

، درمانگـاه چشـم  ، گفتـار درمـاني  ، آزمايشـگاه،  ليزيـك ، راديولـوژي ، ABRو ) نوار گـوش (شنوايي سنجي  -
  وخانهدار ،درمانگاه گوش و حلق و بيني

، )سرطان شناسـي (هاي خون و آنكولوژي  كلينيك ويژه چشم، گوش و حلق و بيني، قلب و عروق، بيماري -
  جراحي ترميمي و پالستيك

  :ج ـ واحد هاي اداري پشتيباني

خدمات، مخـابرات، تأسيسـات، مـددكاري،     ،پذيرش و مدارك پزشكي، كارگزيني، حسابداري، واحد بهداشت
  انبار

  .مي باشد  در اين بيمارستان مستقر) وابسته به معاونت بهداشتي(ه بهداشتي ضمناً يك پايگا

  واحد آموزش -د

  دفتر آموزش، كتابخانه، سالن مطالعه، كالس درس

  

  راهنماي ساختمان هاي موجود در بيمارستان

  1ساختمان شماره 

  مطالعه، مخابرات هاي سالن گروه چشم و گوش و حلق و بيني، سوپروايزر آموزشي، كتابخانه،: طبقه همكف

  اي محيط، بهداشت حرفه داروخانه، راديولوژي، واحد بهداشت: زيرزمين

  2ساختمان شماره 

  دفتر پرستاري، اورژانس، سلف سرويس، آشپزخانه، تأسيسات، انبار، كارپردازي

  3ساختمان شماره 

  رياست، مديريت،  مسئول امور مالي، امور اداري و كارگزيني، واحد خدمات
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  4ساختمان شماره 

  پايگاه بهداشتي  آوري اطالعات، تجهيزات پزشكي، فن حد مدارك پزشكي،نمازخانه، وا

  )مصلح( 5ساختمان شماره 

  سالن اجتماعات، ليزيك، گفتاردرماني :طبقه فوقاني

، درمانگاه چشم، درمانگاه گوش و ABR، )نوار گوش(سنجي   پذيرش، ترخيص بيمار،  شنوايي :طبقه همكف
ويژه چشم، گوش و حلق و بيني، قلب و عروق، خون و آنكولوژي،  هاي كلينيكحلق و بيني، مددكاري، 

  ، كارشناسان بيمهجراحي ترميمي و پالستيك

  ، كالس درس)ليزر(صندوق، آزمايشگاه، واحد پاراكلينيك چشم  :زيرزمين

  

  زاده ساختمان بيمارستان هادي

  گوش و حلق و بينيچشم و  هاي بخش: طبقه همكف

  CSSD، ريكاوري، مركز عمل هاي اتاق: طبقه فوقاني

  اورژانس، آزمايشگاه، راديولوژي، پاويون پزشك كشيك: زيرزمين

  

  رنكات قابل توجه براي همراهان بيما
اصـالح سـر و   . ( جهت رعايت بهداشت، بيماران گرامي قبل از مراجعه جهت بستري اسـتحمام نماينـد    .1

  ).صورت براي آقايان و خارج كردن جواهرات بخصوص النگو، انگشتر و دستبند براي خانمها الزامي است
اي، كاله، مقنعه، قاشق،  پارچه دست لباس هنگام بستري بيمار در بيمارستان، كيف بهداشتي شامل يك .2

  .شود خميردندان و مسواك تحويل بيمار ميچنگال، ليوان، شامپو، 
درصورتيكه بيمار تحت پوشش هيچ نوع  بيمه اي  نمي باشد قبل از مراجعه به بيمارستان، با در دسـت   .3

مراجعـه و بـا بيمـه     سازمان بيمـه خـدمات درمـاني   به داشتن شناسنامه، كارت ملي و يك قطعه عكس 
 .دريافت نمايد سالمت همگانير افراد خانواده، دفترچه بيمه نمودن خود و ساي

 .جهت بررسي دفترچه توسط ناظرين بيمه، دفترچه بيمه همراه بيمار باشد .4
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در بخش خصوصاً هنگام ويزيت پزشك و اقدامات پرستاري ممنـوع  ) موبايل(استفاده از تلفن همراه  .5
 . است 

 .بيمار حضور نداشته باشدهنگام ويزيت پزشك به هيچ وجه همراه در اتاق  .6

از دخالت در امور درماني و دستكاري سرم و دادن دارو به بيمار بدون اطـالع پزشـك و يـا پرسـتار      .7
 .خودداري شود

 .درصورت حساسيت بيمار به داروي خاصي به پزشك يا پرستار بخش اطالع داده شود .8

سالن جلوي بخش بخصوص در از توقف مقابل ايستگاه پرستاري و يا تجمع در داخل راهرو بخش و  .9
 . وقت مالقات خودداري شود

 .در صورت تمايل به ترخيص بيمار از بخش با پرسنل پرستاري هماهنگي شود .10

  .استعمال دخانيات مطلقاً ممنوع است .11
  .از گذاشتن مواد غذايي بصورت رو باز  و نيز پاكت مشكي در يخچال جداً خودداري شود .12
 .اده نماييداستف فالكساز چاي كيسه اي داخل  .13

 .از تخليه تفاله هاي چاي داخل دستشويي بيماران جداً خودداري شود .14

ماندن خانمها در اتاق بستري آقايان و همچنين ماندن آقايان در اتـاق بسـتري خانمهـا بـه عنـوان       .15
  .مي باشد ممنوعهمراه 

  .همراهان از كفش راحت و بدون صدا استفاده نمايند .16
اي خـود بـه منشـي بخـش مراجعـه نمـوده و  غـذاي خـود را از         همراه بيمار جهت تهيه ژتون غـذ  .17

 . آشپزخانه تحويل نمايد

 .از آوردن گل طبيعي به بخش اكيداً خودداري شود .18
 .سال به بيمارستان خودداري شود12از آوردن اطفال زير  .19
 .كليه وجوه پرداختي در بيمارستان از طريق واحد صندوق و در ازاي دريافت رسيد انجام مي شود .20
بق توافق انجام شده با سازمان تأمين اجتماعي فقط لنزهـاي تجـويزي و تجهيـزات ديگـر كـه از      ط .21

در مورد بيمه خدمات (طريق بيمارستان تهيه مي شود مشمول بيمه و كاهش هزينه ها خواهد بود 
  ).درماني فقط هزينه لنز مشمول بيمه خواهد بود

نمـودن اتومبيـل خـود در محوطـه بيمارسـتان      به دليل تردد آمبـوالنس و رفـاه بيمـاران از پـارك      .22
  .خودداري شود

از  خالصـه پرونـده   حتماً فرم آموزشـهاي الزم و ) ترخيص (قبل از خارج نمودن بيمار از بيمارستان  .23
 .تحويل گرفته شود از حسابداري و صورت جلسات ترخيص پرستار بخش

 .صبح مراجعه شود 7جهت مراجعه به درمانگاه از شنبه تا چهارشنبه، ساعت  .24
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