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اسامی که مشاهده میکنید کودکانی هستند که بعد از شناسائی و تائید استعالم محرومیت توسط موسسه
خیریه زنجیره امید و تشخیص پزشکان مجرب داوطلب همکار در این موسسه احتیاج مبرم به جراحی دارند.
لذا چنانچه مایل به مشارکت در این امر می باشید پس از انتخاب این کودکان و تقبل هزینه درمان این عزیزان
موسسه را مطلع فرمائید و چنانچه تمایل داشته باشید کلیه اطالعات مربوط به پرونده این کودکان و فرآیند
درمان آنها به اطالع شما یاري گر محترم خواهد رسید و کودکان فوق الذکر از لیست انتظار درمان خارج
خواهند شد .الزم به ذکر است هزینه هاي اعالم شده جهت درمان ،تخمین هزینه هایی می باشد که براساس
تجربه مددکاري و پزشکان محترم زنجیره امید برآورد میشوند ،لذا هزینه دقیق پس از ترخیص بیمار مشخص
خواهد شد.
همت شما تالش ما را مضاعف میکند تا بتوانیم لبخند زیبا را بر چهره بیگناه ترین مخلوقات
بنشانیم.

بهره وری اقتصادی درمان در زنجیره امید
جراحی و درمانهاي فوق تخصصی در زنجیره امید با درصد زیادي از بهروري و کاهش هزینه همراه هستند .

علل این بهره وري در هزینه ها به شرح زیر است:
الف :انجام عمل هاي جراحی پیچیده که توسط تیم هاي پزشکی داخل کشور مقدور نبوده و براي اجراي اینگونه
درمان ها نیاز به اعزام بیماران می باشد توسط تیم هاي بین المللی زنجیره امید و با فراهم نمودن تجهیزات
پزشکی الزم در کشور تحقق مییابد لذا مابه التفاوت اعزام در درمان خارج از کشور یکی از بهره وري هاي این
موسسه میباشد.
ب :علیرغم اجراي طرح سالمت دولت جدید ،در بعضی از موارد خاص زنجیره جهت ارائه درمان هاي پیشرفته
قبل و بعد از عمل جراحی مجبور به استفاده از بیمارستان هایی می شود که شامل طرح سالمت نمی باشند لذا
با توجه به رایگان بودن پزشکان و یا تعرفه جدول  kدولتی و تخفیف هاي ویژه بیمارستان ها و شرکت هاي
تجهیزات پزشکی کاهش این هزینه ها از شاخصه هاي بهره وري موسسه میباشد.
پ :با توجه به تیم منحصربفرد پزشکان فوق تخصص داخل کشور که با این مؤسسه همکاري می کنند انجام
درمان از ابتداي شروع تا انتها در بیمارستان هاي دولتی با استفاده از اساتید دانشگاهی می باشد و این امر سبب
می شود درمان ها با کیفیت مطلوب و با کمترین هزینه صورت گیرد که این خود یکی از موارد بهره وري است.
الزم به ذکر است تفاوت هزینه هاي درمان در لیست انتظار به شرح ذیل می باشد:
 -1هزینه هایی که در بیمارستانهاي دولتی طرف قرار داد موسسه می باشد با همکاري دولت  90 %از هزینه
ها پرداخت میشود و  10 %از این هزینه ها به عهده موسسه است.
 -2هزینه هاي درمانی که به علت نیاز به تجهیزات و وسایل و مراقبت هاي ویژه بعد از عمل جراحی در
بیمارستان هاي غیر از بخش دولتی البته با تخفیف و پزشکان رایگان انجام می شود و کلیه هزینه تجهیزات
و بیمارستان به عهده زنجیره میباشد.
 -3این کودکان معموال به درمان ها و جراحی هاي خاص نیازمندند و طول مدت درمان قبل و بعد از عمل
بعضی مواقع بیشتر از یک ماه میشود.
-4
الزم به توضیح است در بعضی مواقع تعدادی از کودکان در لیست های متعدد انتظار
موسسه جهت درمان معرفی می شوند ،دلیل این امر ،ادامه داشتن درمان این کودکان تا
رسیدن به بهبودی کامل است .این کودکان بنا به تشخیص پزشکان موسسه به صورت
متناوب نیاز به جراحی ها و درمان های تکمیلی دارند.

اسامی کودکان در لیست انتظار قلبی

انواع آن عبارتند از:
آنژیوگرافی تشخیصی قلب
این کودکان مدام از مشکالت بیماري هاي قبلی مادرزادي رنج می برند و در زمانی که توسط اکوکاردیوگراف
تشخیص نوع بیماري انجام نشود از طریق سرخرگ یا سیاهرگ کشاله ران( ،)Femoralاقدام به آنژیوگرافی
می شود در واقع این نوع آنژیوگرافی مکمل مطالعات بالینی و اکوکاردیوگرافی می باشد .هزینه این نوع درمان
استفاده از تجهیزات مصرفی )لوله هاي آنژیوگرافی( هزینه اتاق عمل آنژیوگرافی و یا اتاق عمل و هزینه اقامت
بیمارستان می باشد لذا با توجه به امکانات و سوبسید موجود در زنجیره هزینه این نوع جراحی در سال در
مقایسه با هزینه هاي متعارف در جامعه بیش از  %90کاهش می یابد .
آنژیوگرافی درمان قلب
این کودکان مواجه با مشکالت قلبی مادرزادي می باشند .براي بستن کانال شریانی PDAیا استند گذاري در
این نوع آنژیوگرافی انجام می شود .این نوع آنژیوگرافی در مواقع ذیل مورد نیاز می باشد:
الف -در مواقعی که می توان این نوع ضایعه قلبی را بدون عمل جراحی انجام داد.
ب -به علت عدم تکرار جراحی
ج -عقب انداختن زمان جراحی
هزینه این نوع درمان شامل هزینه اتاق عمل یا آنژیوگرافی ،هزینه اقامت بیمارستانی و بیشترین هزینه شامل
هزینه لوازم مصرفی مانند انواع استند اکولودر ( )Stand Occoloderو انواع بالون می باشد .لذا با توجه به
امکانات و سوبسید موجود در زنجیره امید هزینه این نوع جراحی در مقایسه با هزینه هاي متعارف در جامعه
بیش از  %60تا %70کاهش می یابد.
جراحی قلب باز
این کودکان مواجه با مشکالت قلبی مادرزادي می باشند که در مورد بیمارانی رخ می دهد که بعد از معاینات
بالینی و اکوآنژیو تشخیصی امکان درمان آنها از طریق آنژیوگرافی درمانی وجود ندارد.
در این نوع جراحی قفسه سینه بیمار از وسط باز می شود و بیمار به دستگاه مصرفی اکسیژناتور و پمپ وصل
می شود .هزینه این نوع جراحی شامل هزینه اقامت بیمارستانی ،هزینه هاي اتاق عمل ،هزینه ICUو هزینه
تجهیزات مصرفی مانند اکسیژناتور می باشد .لذا با توجه به امکانات و سوبسید موجود در زنجیره امید هزینه
این نوع جراحی در مقاسیه با هزینه هاي متعارف در جامعه بیش از  %60تا  %70کاهش می یابد.

اسامی کودکان در لیست انتظار
ارتوپدی انواع آن عبارتند از :
توانبخشی
با توجه به اینکه خدمات توانبخشی مکمل درمان ارتوپدي قبل و بعد از عمل جراحی می باشد لذا زنجیره امید
جهت بستري در این امر فعالیت می کند.
مشکالت ارتوپدی دست
این کودکان نیازمند به جراحی ناهنجاري دست که آسیب هایی مانند قطع تاندون( ،)tendonصدمات عصبی
زایمانی)فلج زایمانی( ،پیوند ناخن پا به دست ،پیوند عصب ماهیچه استخوان می باشند .استفاده از
) Tissueglueدر عمل هاي آسیب شبکه براکیال( هزینه هاي این جراحی ها در زنجیره شامل هزینه اقامت
بیمارستان و هزینه پرسنل اتاق عمل است و در مواقعی هزینه تجهیزات مصرفی ( )Guntorاست .لذا با توجه
به امکانتو سوبسید هاي موجود در موسسه زنجیره امید هزینه این نوع جراحی در مقایسه با هزینه متعارف در
جامعه بیش از  %85کاهش دارد.
جراحی های ارتوپدی مواجه با ناهنجاری های ستون فقرات
این کودکان از مشکالتی مانند )انحناي ستون فقرات( اسکولیوز ) Scoliosisقوز( کایفوز Kyphosis
)لغزندگی مهره ها( رنج می برند .براي این نوع جراحی ها عالوه بر تیم پزشکی  ICUو استفاده از تجهیزات
مصرفی ( )Implantنیاز می باشد .این عوامل سبب افزایش هزینه هاي این جراحی در مقایسه با سایر جراحی
هاي ارتوپدي می باشد .الزم به توضیح است که ضرورت جراحی اسکولیوز)انحناي ستون فقرات( به حدي زیاد
است که در بعضی مواقع به خاطر شدت انحنا در ستون فقرات و فشار آمدن به عصب و نخاع خطر فلج شدن
کودک را تهدید می کند .همچنین انحناي زیاد سبب کاهش ظرفیت ریه می گردد که می تواند منجر به مرگ
تدریجی کودک شود .هزینه هاي درمان در این نوع جراحی ها شامل هزینه اقامت بیمارستان ،هزینه اتاق عمل،
هزینه ICUو بیشترین هزینه شامل خرید تجهیزات مصرفی( )Implantو هزینه هاي ( )Braceبعد از عمل
می باشد .لذا با توجه به امکانات موجود و سوبسید هاي زنجیره امید هزینه هاي این نوع جراحی ها در مقایسه
با هزینه هاي متعارف در جامعه بیش از %85کاهش دارد .عمل هاي بسیار پیچیده با ناهنجاري هایی بایستی
براي پیگیري و مراقبت در.ICU

ارتوپدی اندام تحتانی
این کودکان به جراحی ها)پا جمبري ( (Clapfootدر رفتگی لگن ،بلند کردن تاندون( )tendonبراي
کودکان) CPفلج مغزي( نیاز دارند ،استفاده از لوازم مصرفی ( )Implantدر این نوع جراحی بسیار اندک است
هزینه این بیماران در زنجیره امید شامل هزینه اقامت بیمارستان و پرسنل اتاق عمل می باشد ،لذا با توجه به
سوبسیدها و امکانات موجود در موسسه ،هزینه این جراحی در مقایسه با هزینه متعارف بیش از %85کاهش
دارد.

اسامی کودکان ترخیص شده ترمیمی
که انواع آن عبارتند از :
سوختگی
این کودکان در اثر حوادث دچار این نوع بیماري می شوند که شامل سوختگی سر و صورت و بدن می باشد
.این بیماري عالوه بر بد شکلی صورت از لحاظ روحی نیز مشکل ایجاد می کند و براي بیمار اختالالت حرکتی
نیز به وجود می آورد .براي این نوع بیماران چندین نوبت عمل جراحی صورت می گیرد .وسیله مصرفی براي
این بیماران با ) Tissue Expanderبالون که در چند ماه قبل از عمل براي کشیده پوست( با استفاده در
پوست در هنگام جراحی می باشد و همچنین در مواقعی براي سوختگی هاي بدن از ژاکت سوختگی استفاده
می شود .لذا هزینه این نوع جراحی با توجه به امکانات و سوبسید موجود در زنجیره امید هزینه این نوع جراحی
با توجه به امکانات و سوبسید موجود در زنجیره امید هزینه این نوع جراحی در مقایسه با هزینه هاي متعارف
در جامعه بیش از %90کاهش می یابد.
شکاف کام و لب
این کودکان با مشکالت شکاف کام و لب به علت جوش نخوردن سقف دهان و لب مواجه می باشند که
مشکالت بلع ،صحبت کردن و گاهی اوقات بیماري هاي مادرزادي قلبی و غیره برایشان را به وجود آورده
است .این کودکان در تیم اجراي زنجیره قرار می گیرند که مشتمل بر جراحی پالستیک ،ارتودنسی و گفتار
درمانی می باشند .هزینه درمان این کودکان شامل تجهیزات مصرفی ارتودنسی ،هزینه تجهیزات درمان
،هزینه هاي اطاق جراحی ترمیمی ،اطاق بیمارستانی و گفتار درمانی می باشد .لذا با توجه به امکانات و
سوبسید موجود در زنجیره امید هزینه این نوع جراحی در مقایسه با هزینه هاي متعارف در جامعه بیش از
 90%کاهش می یابد.

