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 اطالعات کلی

 
 موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید  نام سازمان: 

 مریم مرعشی  مدیر عامل:

 31ایران، تهران، میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پالک    نشانی: 

 22747681   تلفن:

 22747682   فکس: 

  com.yahoo@zanjirehomid             ایمیل:

  www.zanjirehomid.com    وب سایت:

  zanjierehomid@   تلگرام:

  zanjirehomid    اینستاگرام:

 

 

 

 نحوه همکاری با موسسه و کمک به کودکان

 
 http://donate.zanjirehomid.com   اینترنتی:درگاه 

 * 733*7*#4                     تلفن همراه با شماره گیری:

                                                  2114747#*8*780* 

 3618100160160161             شماره حساب بانک پاسارگاد:

 5022-2970-0001-1622             شماره کارت بانک پاسارگاد:

 500،834،213796،1              شماره حساب بانک ایران زمین:

 6280-2314-1152-8994                شماره کارت بانک مسکن:

   66666                                ملی: حساب بانکشماره 

 6037-9918-9993-1020                    کارت بانک ملی:شماره 

 5041-7210-5282-9372شماره کارت بانک رسالت:                     

 814-810-1515155-1             پرداخت اینترنتی بانک سامان:

 *540#    مشترکین همراه اول ویژهکد پرداخت صدقات 
  

mailto:zanjirehomid@yahoo.com
http://donate.zanjirehomid.com/


 :محترم گر یاری

 موسسه توسط محرومیت استعالم تائید و شناسائی از بعد که هستند کودکانی میکنید مشاهده که اسامی

. دارند جراحی به مبرم احتیاج موسسه این در همکار داوطلب مجرب پزشکان تشخیص و امید زنجیره خیریه

 عزیزان این درمان هزینه تقبل و کودکان این انتخاب از پس باشید می امر این در مشارکت به مایل چنانچه لذا

 فرآیند و کودکان این پرونده به مربوط اطالعات کلیه باشید داشته تمایل چنانچه و فرمائید مطلع را موسسه

 خارج درمان انتظار لیست از الذکر فوق کودکان و رسید خواهد محترم گر یاري شما اطالع به آنها درمان

 براساس که باشد می هایی هزینه تخمین درمان، جهت شده اعالم هاي هزینه است ذکر به الزم. شد خواهند

 مشخص بیمار ترخیص از پس دقیق هزینه لذا میشوند، برآورد امید زنجیره محترم پزشکان و مددکاري تجربه

 .شد خواهد

مارا درجریان قرار  09224845357لطفا بعد از انتخاب و تصمیم براي حمایت از طریق شماره واتس اپ 

 بگذارید.

 مخلوقات ترین بیگناه چهره بر را زیبا لبخند بتوانیم تا میکند مضاعف را ما تالش شما همت

 بنشانیم.

 
 

 

 

  



 امید زنجیره در درمان اقتصادی وری بهره

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

 :است زیر شرح به ها هزینه در وري بهره این علل

 اجراي براي و نبوده مقدور کشور داخل پزشکی هاي تیم توسط که پیچیده جراحی هاي عمل الف: انجام

 نمودن فراهم با و امید زنجیره المللی بین هاي تیم توسط باشد می بیماران اعزام به نیاز ها درمان اینگونه

 وري بهره از یکی کشور از خارج درمان در اعزام التفاوت مابه لذا مییابد تحقق کشور در الزم پزشکی تجهیزات

 باشد. می موسسه این هاي

 پیشرفته هاي درمان ارائه جهت زنجیره خاص موارد از بعضی در جدید، دولت سالمت طرح اجراي ب: علیرغم

 باشند نمی سالمت طرح شامل که شود می هایی بیمارستان از استفاده به مجبور جراحی عمل از بعد و قبل

 هاي شرکت و ها بیمارستان ویژه هاي تخفیف و دولتی k جدول تعرفه یا و پزشکان بودن رایگان به توجه با لذا

 باشد.می موسسه وري بهره هاي شاخصه از ها هزینه این کاهش پزشکی تجهیزات

 انجام کنند می همکاري مؤسسه این با که کشور داخل تخصص فوق پزشکان منحصربفرد تیم به توجه با پ: 

 امر این و باشد می دانشگاهی اساتید از استفاده با دولتی هاي بیمارستان در انتها تا شروع ابتداي از درمان

 بهره موارد از یکی خود این که گیرد صورت هزینه کمترین با و مطلوب کیفیت با ها درمان شود می سبب

 است.  وري

 :باشد می ذیل شرح به انتظار لیست در درمان هاي هزینه تفاوت است ذکر به الزم

 از % 90 دولت همکاري با باشد می موسسه داد قرار طرف دولتی بیمارستانهاي در که ییها هزینه -1

 است. موسسه عهده به ها هزینه این از % 10 و شودمی پرداخت ها هزینه

 در جراحی عمل از بعد ویژه هاي مراقبت و وسایل و تجهیزات به نیاز علت به که درمانی هاي هزینه  -2

 هزینه کلیه و شود می انجام رایگان پزشکان و تخفیف با البته دولتی بخش از غیر هاي بیمارستان

  باشد.می امید زنجیره خیریه عهده به بیمارستان و تجهیزات

 از بعد و قبل درمان مدت طول و نیازمندند خاص هاي جراحی و ها درمان به معموال کودکان این -3

 .شودمی ماه یک از بیشتر مواقع بعضی عمل

4-  
 

 انتظار متعدد های لیست در کودکان از تعدادی مواقع بعضی در است توضیح به الزم

 کودکان این درمان داشتن ادامه امر، این دلیل شوند، می معرفی درمان جهت موسسه

 به موسسه پزشکان تشخیص به بنا کودکان این .است کامل بهبودی به رسیدن تا

 .دارند تکمیلی های درمان و ها جراحی به نیاز متناوب صورت
 

  



 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

 

، صدمات عصبی (tendon)این کودکان نیازمند به جراحی ناهنجاري دست که آسیب هایی مانند قطع تاندون

زایمانی)فلج زایمانی(، پیوند ناخن پا به دست، پیوند عصب ماهیچه استخوان می باشند. استفاده از 

Tissueglue  در عمل هاي آسیب شبکه براکیال(  هزینه هاي این جراحی ها در زنجیره شامل هزینه اقامت(

است. لذا با توجه  (Guntor)بیمارستان و هزینه پرسنل اتاق عمل است و در مواقعی هزینه تجهیزات مصرفی 

با هزینه متعارف در  به امکانتو سوبسید هاي موجود در موسسه زنجیره امید هزینه این نوع جراحی در مقایسه

 کاهش دارد. %85جامعه بیش از 

 

 جراحی های ارتوپدی مواجه با ناهنجاری های ستون فقرات

 

 Kyphosis)قوز( کایفوز   Scoliosisاین کودکان از مشکالتی مانند )انحناي ستون فقرات( اسکولیوز 

و استفاده از تجهیزات  ICU)لغزندگی مهره ها( رنج می برند. براي این نوع جراحی ها عالوه بر تیم پزشکی 

نیاز می باشد. این عوامل سبب افزایش هزینه هاي این جراحی در مقایسه با سایر جراحی   (Implant)مصرفی

انحناي ستون فقرات( به حدي زیاد هاي ارتوپدي می باشد. الزم به توضیح است که ضرورت جراحی اسکولیوز)

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 

ع جراحی ها شامل هزینه اقامت بیمارستان، هزینه اتاق تدریجی کودک شود. هزینه هاي درمان در این نو

بعد از  (Brace)و هزینه هاي  (Implant)و بیشترین هزینه شامل خرید تجهیزات مصرفی ICUعمل، هزینه

عمل می باشد. لذا با توجه به امکانات موجود و سوبسید هاي زنجیره امید هزینه هاي این نوع جراحی ها در 

کاهش دارد. عمل هاي بسیار پیچیده با ناهنجاري هایی  %85متعارف در جامعه بیش از مقایسه با هزینه هاي

 .ICUبایستی براي پیگیري و مراقبت در

 

 

 



 

 

 ارتوپدی اندام تحتانی

 

براي  (tendon)( در رفتگی لگن، بلند کردن تاندون (Clapfootاین کودکان به جراحی ها)پا جمبري

در این نوع جراحی بسیار اندک  (Implant)، استفاده از لوازم مصرفی )فلج مغزي( نیاز دارند CP کودکان

است هزینه این بیماران در زنجیره امید شامل هزینه اقامت بیمارستان و پرسنل اتاق عمل می باشد، لذا با 

 %85از توجه به سوبسیدها و امکانات موجود در موسسه، هزینه این جراحی در مقایسه با هزینه متعارف بیش

 .دارد اهشک
 



 

          

 

 

 

 

 1382 سال تولد: 61135 ابوالفضل.ر نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  11/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 ا پرداخت نشدههزینه ه وضعیت درمانی: ریال 597/343/14 هزینه های انجام شده:

 1391 سال تولد: 65992 بنیامین.پ نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  سمنان محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  15/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 542/922/59 هزینه های انجام شده:

 1398 سال تولد: 65953 مجتبی.ر نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  جاجرود محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  15/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 613/860/78 هزینه های انجام شده:

 1385 سال تولد: 62410 سجاد.م نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  15/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 مهرپور دکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 462/817/430 :هزینه های انجام شده

 1386 سال تولد: 62216 سونیا.ک نام و نام خانوادگی:

 نرومانیتورینگ آخرین وضعیت بیمار:  سردشت محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  02/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 یاننبدکتر پزشک معالج:  ستون فقرات ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/30 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1398 سال تولد: 66126 زینب.ح نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگردکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 پرداخت نشده هزینه ها وضعیت درمانی: ریال 854/746/18 هزینه های انجام شده:

 1392 سال تولد: 66434 نازنین زهرا.آ نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  فسا محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده ضعیت درمانی:و ریال 089/901/29 هزینه های انجام شده:

 1392 سال تولد: 66411 عایشه.ت نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 017/753/8 هزینه های انجام شده:

 1391 سال تولد: 65992 بنیامین.پ نام و نام خانوادگی:

 نرومانیتورینگ آخرین وضعیت بیمار:  سمنان محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  15/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/25 ه:هزینه های انجام شد

 1385 سال تولد: 66193 اسما.س نام و نام خانوادگی:

 بستری آخرین وضعیت بیمار:  شوش محل سکونت:

 امام خمینی مرکز درمانی:  16/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 میرزاشاهیدکتر پزشک معالج:  ستون فقرات ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 140/107/2 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1392 سال تولد: 66484 سارینا.ب نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات آخرین وضعیت بیمار:  آزادشهر محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  06/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگر دکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده :وضعیت درمانی ریال 000/800/18 هزینه های انجام شده:

 1386 سال تولد: 66520 ریحانه.د نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  اسفراین محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  07/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 کامرانیدکتر پزشک معالج:  دست ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 036/143/6 هزینه های انجام شده:

 1384 سال تولد: 66519 پریسا.ح نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت:

 امام خمینی مرکز درمانی:  01/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 میرزاشاهیدکتر پزشک معالج:  ارتوپدی ستون فقرات بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 689/102/407 هزینه های انجام شده:

 1384 سال تولد: 66519 پریسا.ح نام و نام خانوادگی:

 نرومانیتورینگ آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت:

 امام خمینی مرکز درمانی:  01/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 میرزاشاهیدکتر پزشک معالج:  قراتستون ف ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/25 هزینه های انجام شده:

 1384 سال تولد: 66485 حسین.م نام و نام خانوادگی:

 رادیولوژی آخرین وضعیت بیمار:  دره شهر محل سکونت:

 میالد مرکز درمانی:  04/09/140 تاریخ ارائه خدمات:

 صفاییدکتر پزشک معالج:  ستون فقرات ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/040/3 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1390 سال تولد: 66521 یگانه.د نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  اسفراین محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  07/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 کامرانیدکتر پزشک معالج:  دست ارتوپدی بیماری:

 پرداخت نشده هزینه ها وضعیت درمانی: ریال 313/872/5 هزینه های انجام شده:

 1397 سال تولد: 66563 کیسان.غ نام و نام خانوادگی:

 ام ار ای آخرین وضعیت بیمار:  میناب محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  20/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/9 هزینه های انجام شده:

 1393 سال تولد: 64748 سارا.ر نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  اسالمشهر محل سکونت:

 مرکزطبی کودکان مرکز درمانی:  24/02/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگردکتر پزشک معالج:   ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 413/134/112 هزینه های انجام شده:

 1391 سال تولد: 63615 نازنین.ع نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  09/03/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 990/672/8 انجام شده: هزینه های

 1381 سال تولد: 66314 محمدطاها.ب نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  میاندواب محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  07/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 اندکتر نبی پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 146/160/6 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1383 سال تولد: 66564 نگین.ب نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تویسرکان محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  11/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 داخت نشدههزینه ها پر وضعیت درمانی: ریال 621/345/8 هزینه های انجام شده:

 1395 سال تولد: 65871 نوید.س نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  25/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده یت درمانی:وضع ریال 000/500/9 هزینه های انجام شده:

 1386 سال تولد: 62216 سونیا.ک نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  سردشت محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 مهرپوردکتر پزشک معالج:  ستون فقرات ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 898/369/38 هزینه های انجام شده:

 1385 سال تولد: 66578 شهرام.ع نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  18/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 مهرپوردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی ستون فقرات ا بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 868/389/492 ای انجام شده:هزینه ه

 1385 سال تولد: 66578 شهرام.ع نام و نام خانوادگی:

 نرومانیتورینگ آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  18/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 مهرپور دکتر الج:پزشک مع  ستون فقرات ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/25 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 13 سال تولد: 65921 سکینه.ب نام و نام خانوادگی:

 نرومانیتورینگ آخرین وضعیت بیمار:  سبزوار محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 مهرپوردکتر پزشک معالج:  ستون فقرات ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده نی:وضعیت درما ریال 000/000/25 هزینه های انجام شده:

 1383 سال تولد: 66397 محمدعلی.ب نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  مالرد محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  06/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/36 شده:هزینه های انجام 

 1395 سال تولد: 66551 امیرعلی.ع نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  گرمی محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  26/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 739/392/8 هزینه های انجام شده:

 1391 سال تولد: 66491 مریم.ک نام و نام خانوادگی:

 بستری آخرین وضعیت بیمار:  شیراز محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  26/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 یاننبدکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 961/873/6 هزینه های انجام شده:

 13 سال تولد: 65921 سکینه.ب نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  سبزوار محل سکونت:

 شریعتی مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 مهرپوردکتر ک معالج:پزش  ارتوپدی ستون فقرات ا بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 775/397/38 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1388 سال تولد: 66370 یگانه.م نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  علی آباد کتول محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده انی:وضعیت درم ریال 668/208/35 هزینه های انجام شده:

 1386 سال تولد: 66356 سعید .ج نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  رشت محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/03/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 118/894/118 :هزینه های انجام شده

 1397 سال تولد: 66178 آرزو.ر نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  25/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:   ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 538/576/47 هزینه های انجام شده:

 1383 سال تولد: 66397 محمدعلی.ب نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  مالرد محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  20/07/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  اپ ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/250/19 هزینه های انجام شده:

 1395 سال تولد: 66391 هانیه.ح نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  یاسوج محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  08/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 نبیاندکتر پزشک معالج:  پا ارتوپدی یماری:ب

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 457/739/4 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1389 سال تولد: 63967 مهدی .آ نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  یاسوج محل سکونت:

 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  10/07/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترنبیان پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 ه ها پرداخت نشدههزین وضعیت درمانی: ریال 764/672/201 هزینه های انجام شده:

 1397 سال تولد: 65367 مهران.ت نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  زرند محل سکونت:

 شرکت تجهیزات پزشکی مرکز درمانی:  17/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/600/19 :هزینه های انجام شده

 1388 سال تولد: 64611 رضا.ب نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  تنکابن محل سکونت:

 شرکت تجهیزات پزشکی مرکز درمانی:  10/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/18 هزینه های انجام شده:

 1391 سال تولد: 66335 امیر مهدی.ق نام و نام خانوادگی:

 بیمارستان شریعتی آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  23/05/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترنبیان پزشک معالج:  ارتوپدی :بیماری

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 689/691/8 هزینه های انجام شده:

 1396 سال تولد: 65909 رامین.آ نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 دکانمرکز طبی کو مرکز درمانی:  05/12/1399 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 433/971/103 هزینه های انجام شده:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1386 سال تولد: 66194 جاوید .ر نام و نام خانوادگی:

 جراحی  آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  23/05/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکتر پنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 711/428/91 هزینه های انجام شده:

 1389 سال تولد: 65625 حیی. سیغالم  نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت:

 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  28/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترنبیان  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 516/892/166 هزینه های انجام شده:

 1393 سال تولد: 65513 امیر رضا.ب نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  25/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترنبیان پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 850/432/8 هزینه های انجام شده:

 1393 سال تولد: 65513 امیر رضا.ب نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران  محل سکونت:

 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  25/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترنبیان  معالج:پزشک   ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/36 هزینه های انجام شده:

 1397 سال تولد: 65027 محمد جواد.ح نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت:

 پزشکی شرکت تجهیزات مرکز درمانی:  03/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/9 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1382 سال تولد: 66204 علی.م نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات پزشکی  آخرین وضعیت بیمار:  مشهد  محل سکونت:

 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  04/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکتر مهرپور  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده رمانی:وضعیت د ریال 025/369/226 هزینه های انجام شده:

 1393 سال تولد: 63138 عباس.ج نام و نام خانوادگی:

 جراحی  آخرین وضعیت بیمار:  پاکدشت  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  11/02/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 120/056/82 ه:هزینه های انجام شد

 1384 سال تولد: 61499 فاطمه.م نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات پزشکی  آخرین وضعیت بیمار:  قزوین  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  01/02/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/700/271 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 66087 محمد یاسین .س نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت:

 شرکت تجهیزات پزشکی مرکز درمانی:  07/07/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 تجهیزات سرپایی پزشک معالج:  ارتوپدی یماری:ب

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/17 هزینه های انجام شده:

 1394 سال تولد: 65488 کیان.ص نام و نام خانوادگی:

 تجهیزات پزشکی  آخرین وضعیت بیمار:  کوهدشت  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان ز درمانی:مرک  31/01/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/900/7 هزینه های انجام شده:



 اسامی کودکان در لیست انتظار قلبی
 

 انواع آن عبارتند از :

 آنژیوگرافی تشخیصی قلب

 

این کودکان مدام از مشکالت بیماری های قبلی مادرزادی رنج می برند و در زمانی که توسط اکوکاردیوگراف 

، اقدام به آنژیوگرافی (Femoral)تشخیص نوع بیماری انجام نشود از طریق سرخرگ یا سیاهرگ کشاله ران

می شود در واقع این نوع آنژیوگرافی مکمل مطالعات بالینی و اکوکاردیوگرافی می باشد. هزینه این نوع درمان 

استفاده از تجهیزات مصرفی )لوله های آنژیوگرافی( هزینه اتاق عمل آنژیوگرافی و یا اتاق عمل و هزینه اقامت 

در در سال امکانات و سوبسید موجود در زنجیره هزینه این نوع جراحی بیمارستان می باشد لذا با توجه به 

 کاهش می یابد.  %90مقایسه با هزینه های متعارف در جامعه بیش از 

 آنژیوگرافی درمان قلب

یا استند گذاری در  PDAاین کودکان مواجه با مشکالت قلبی مادرزادی می باشند. برای بستن کانال شریانی

 این نوع آنژیوگرافی انجام می شود. این نوع آنژیوگرافی در مواقع ذیل مورد نیاز می باشد:

 در مواقعی که می توان این نوع ضایعه قلبی را بدون عمل جراحی انجام داد. -الف

 به علت عدم تکرار جراحی -ب

 عقب انداختن زمان جراحی -ج

ینه اتاق عمل یا آنژیوگرافی، هزینه اقامت بیمارستانی و بیشترین هزینه شامل هزینه این نوع درمان شامل هز

و انواع بالون می باشد. لذا با توجه به  (Stand Occoloder)هزینه لوازم مصرفی مانند انواع استند اکولودر 

ارف در جامعه امکانات و سوبسید موجود در زنجیره امید هزینه این نوع جراحی در مقایسه با هزینه های متع

 کاهش می یابد. %70تا %60بیش از 

 جراحی قلب باز

این کودکان مواجه با مشکالت قلبی مادرزادی 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.

ه سینه بیمار از وسط باز می شود و بیمار به دستگاه مصرفی اکسیژناتور و پمپ وصل در این نوع جراحی قفس

 و هزینه  ICUمت بیمارستانی، هزینه های اتاق عمل، هزینهامی شود. هزینه این نوع جراحی شامل هزینه اق

ره امید هزینه تجهیزات مصرفی مانند اکسیژناتور می باشد. لذا با توجه به امکانات و سوبسید موجود در زنجی

 کاهش می یابد. %70تا  %60این نوع جراحی در مقاسیه با هزینه های متعارف در جامعه بیش از 

 

 
 



 

          

 

 

 

 

 1384 سال تولد: 25085 امیراحمد.ط نام و نام خانوادگی:

 بستری آخرین وضعیت بیمار:  جیرفت محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 ه ها پرداخت نشدههزین وضعیت درمانی: ریال 609/168/2 هزینه های انجام شده:

 1400 سال تولد: 30036 راحیل.ظ نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  02/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 رادمهردکتر پزشک معالج:  لبیق بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/100 هزینه های انجام شده:

 1396 سال تولد: 30020 مرتضی.ن نام و نام خانوادگی:

 آنژیو تشخیصی آخرین وضعیت بیمار:  مالرد محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  14/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 339/176/72 هزینه های انجام شده:

 1395 سال تولد: 28113 محمدرهام.ز نام و نام خانوادگی:

 آنژیو درمانی آخرین وضعیت بیمار:  بم محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 آقاییدکتر عالج:پزشک م  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 968/423/12 هزینه های انجام شده:

 1394 سال تولد: 27694 احسان.ف نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  25/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 رادمهردکتر پزشک معالج:  بیقل بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 521/733/52 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1398 سال تولد: 30037 حسنا.ح نام و نام خانوادگی:

 آنژیو تشخیصی آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  04/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 زینه ها پرداخت نشدهه وضعیت درمانی: ریال 092/291/106 هزینه های انجام شده:

 1397 سال تولد: 29302 مهدی .ح نام و نام خانوادگی:

  آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  27/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/600/4 هزینه های انجام شده:

 1398 سال تولد: 29576 محمد سینا.ص نام و نام خانوادگی:

 اکو  آخرین وضعیت بیمار:  آران بیدگل محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  03/05/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/600/4 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 29857 مصطفی.س نام و نام خانوادگی:

 آنژیو تشخیصی آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  16/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 زینالودکتر ج:پزشک معال  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/30 هزینه های انجام شده:

 1396 سال تولد: 28581 امیرحافظ.ن نام و نام خانوادگی:

 آنژیو تشخیصی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  30/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی ماری:بی

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 087/080/91 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1364 سال تولد: 28998 مصطفی .ب نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  پاکدشت  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  31/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترآقایی مقدم پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 148/012/111 هزینه های انجام شده:

 1394 سال تولد: 29889 علی اکبر .م نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  ساوه محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  05/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکتردهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 088/169/287 هزینه های انجام شده:

 1400 سال تولد: 3007 ستاره.ذ نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  کرمان  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/7/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکتررادمهر  پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 997/748/201 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 29937 نازگل .م نام و نام خانوادگی:

 جراحی  آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 034/537/265 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 29917 یاسمین.خ نام و نام خانوادگی:

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  جاده ساوه محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  2/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/4 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1395 سال تولد: 29646 محمد یاسین .ر نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  همدان  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  24/05/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 میرزاآقایان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده مانی:وضعیت در ریال 692/403/53 هزینه های انجام شده:

 1394 سال تولد: 3008 دنیا.س نام و نام خانوادگی:

 آنژیوگرافی درمانی  آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت:

  مرکز طبی کودکان  مرکز درمانی:  11/07/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 853/816/56 انجام شده: هزینه های

 1398 سال تولد: 29787 محمد عرفان.آ نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  آران بیدگل  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  30/05/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دهستانیدکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 485/690/617 هزینه های انجام شده:

 1397 سال تولد: 29974 هارون .ع نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  سمنان  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  30/05/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 رادمهر دکتر پزشک معالج:  بیقل بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 799/395/405 هزینه های انجام شده:

 1397 سال تولد: 29974 هارون.ع نام و نام خانوادگی:

 آنژیودرمانی  آخرین وضعیت بیمار:  سمنان  محل سکونت:

 بی کودکانمرکز ط مرکز درمانی:  22/05/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 707/207/112 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1394 سال تولد: 28423 اسما.ا نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  مالیر  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  18/07/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 ه ها پرداخت نشدههزین وضعیت درمانی: ریال 831/433/26 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 29724 حافظ.ر نام و نام خانوادگی:

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  مارلیک محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  2/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 آقایی مقدمدکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/4 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 29977 بنیامین .ح نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  18/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکتررادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 316/076/270 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 29888 امیرحسین.ا نام و نام خانوادگی:

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  26/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 آقایی مقدمدکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/600/4 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 29919 ثنا.ع نام و نام خانوادگی:

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  20/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترشعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/600/4 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1399 سال تولد: 29895 یسنا.ر نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  17/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 آقایی مقدمدکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 ها پرداخت نشدههزینه  وضعیت درمانی: ریال 102/820/640 هزینه های انجام شده:

 1395 سال تولد: 28122 فاطمه.ن نام و نام خانوادگی:

 آنژیوگرافی درمانی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  16/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 695/287/39 ه:هزینه های انجام شد

 1385 سال تولد: 29966 .ماله عصمت نام و نام خانوادگی:

 آنژیوگرافی درمانی آخرین وضعیت بیمار:  بهشهر محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  21/06/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 آقایی مقدمدکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 527/278/98 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 29942 حلما.د نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  بشاگرد  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترآقایی مقدم پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 303/147/58 هزینه های انجام شده:

 1395 سال تولد: 29946 زکیه.آ نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  بوشهر  محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  03/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 رادمهردکتر  پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 308/430/318 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1383 سال تولد: 29911 محمدحسین.ا نام و نام خانوادگی:

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  31/03/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 پرداخت نشدههزینه ها  وضعیت درمانی: ریال 000/700/4 هزینه های انجام شده:

 1397 سال تولد: 29910 پریا.ک نام و نام خانوادگی:

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  ساوه محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  06/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/4 هزینه های انجام شده:

 1394 سال تولد: 27997 محمد صادق .س نام و نام خانوادگی:

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  کاشان محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  06/04/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/4 هزینه های انجام شده:



 اسامی کودکان ترخیص شده ترمیمی

 که انواع آن عبارتند از : 

 

 سوختگی

این کودکان در اثر حوادث دچار این نوع بیماری می شوند که شامل سوختگی سر و صورت و بدن می باشد. 

این بیماری عالوه بر بد شکلی صورت از لحاظ روحی نیز مشکل ایجاد می کند و برای بیمار اختالالت حرکتی 

می گیرد. وسیله مصرفی برای نیز به وجود می آورد. برای این نوع بیماران چندین نوبت عمل جراحی صورت 

)بالون که در چند ماه قبل از عمل برای کشیده پوست( با استفاده در  Tissue Expanderاین بیماران با 

پوست در هنگام جراحی می باشد و همچنین در مواقعی برای سوختگی های بدن از ژاکت سوختگی استفاده 

انات و سوبسید موجود در زنجیره امید هزینه این نوع می شود. لذا هزینه این نوع جراحی با توجه به امک

جراحی با توجه به امکانات و سوبسید موجود در زنجیره امید هزینه این نوع جراحی در مقایسه با هزینه های 

 کاهش می یابد.%90متعارف در جامعه بیش از 

 

 شکاف کام و لب 

سقف دهان و لب مواجه می باشند که این کودکان با مشکالت شکاف کام و لب به علت جوش نخوردن 

مشکالت بلع، صحبت کردن و گاهی اوقات بیماری های مادرزادی قلبی و غیره برایشان را به وجود آورده 

است. این کودکان در تیم اجرای زنجیره قرار می گیرند که مشتمل بر جراحی پالستیک، ارتودنسی و گفتار 

ن شامل تجهیزات مصرفی ارتودنسی، هزینه تجهیزات درمان، درمانی می باشند. هزینه درمان این کودکا

هزینه های 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 های متعارف در جامعه بیش از 

  .کاهش می یابد 90%
 



 

          

 

 

 

 

 1382 سال تولد: 10783 هانیه.ا نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 امیراعلم مرکز درمانی:  26/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 فتحیدکتر پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 نشده هزینه ها پرداخت وضعیت درمانی: ریال 896/158/62 هزینه های انجام شده:

 1399 سال تولد: 11323 مهرسانا.ع نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  گرمسار محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده عیت درمانی:وض ریال 567/509/64 هزینه های انجام شده:

 1395 سال تولد: 11297 امیرعلی.ح نام و نام خانوادگی:

 بستری آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت:

 امیراعلم مرکز درمانی:  11/09/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 803/796/19 هزینه های انجام شده:

 1393 سال تولد: 11221 درسا.ز نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  بردسیر محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 590/148/3 هزینه های انجام شده:

 13 سال تولد: 11144 جواد.ب نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  29/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 دکترفتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 985/557/63 هزینه های انجام شده:



 

          

 

 

 

 

 1374 سال تولد: 10342 محدثه.ر نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  مینودشت محل سکونت:

 امیراعلم مرکز درمانی:  28/07/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 فتحیدکتر پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 خت نشدههزینه ها پردا وضعیت درمانی: ریال 076/442/3 هزینه های انجام شده:

 1383 سال تولد: 11349 زهرا.خ نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  رودبار جنوبی محل سکونت:

 بیمارستان امیر اعلم  مرکز درمانی:  05/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 فتحیدکتر پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 580/157/7 هزینه های انجام شده:

 1382 سال تولد: 11151 حیات اله.ع نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 امیراعلم مرکز درمانی:  19/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 فتحیدکتر پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 961/000/35 هزینه های انجام شده:

 1397 سال تولد: 11144 جواد.ب نام و نام خانوادگی:

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان  مرکز درمانی:  26/09/1399 تاریخ ارائه خدمات:

 فتحیدکتر پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/946/69 شده: هزینه های انجام

 1376 سال تولد: 10804 سلمه.د نام و نام خانوادگی:

 ام ار ای آخرین وضعیت بیمار:  ایرانشهر محل سکونت:

 امیراعلم مرکز درمانی:  06/08/1400 تاریخ ارائه خدمات:

 فتحیدکتر پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/090/9 های انجام شده:هزینه 


