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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 زنجیره 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.

 

 ارتوپدی دستمشکالت 

 

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

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

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

 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 

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

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

لج شدن است که در بعضی مواقع به خاطر شدت انحنا در ستون فقرات و فشار آمدن به عصب و نخاع خطر ف

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 

بعد از  (Brace)هزینه هاي و  (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  %85مقایسه با هزینه هاي متعارف در جامعه بیش از

 .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))فلج مغزي( نیاز دارند، استفاده از لوازم مصرفی  CP کودکان

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

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

 .دارد کاهش
 



 

          

 

 

 

 

 1396 سال تولد:  65027جواد.ح نام و نام خانوادگی:    

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  1399.06.29 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزرگرباشی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده مانی:وضعیت در ریال 8.161.253 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1383 سال تولد:  65884سونیا.م نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  خرم آباد محل سکونت: 

 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  1399.07.10 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر مهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 61.222.620 م شده:هزینه های انجا 

 

 

 1396 سال تولد:  65027جواد.ح نام و نام خانوادگی:    

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 بیمارستان بهرامی مرکز درمانی:  1399.06.29 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزرگرباشی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 8.161.253 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

 93 سال تولد:  64227امیر سام ز  نام و نام خانوادگی:

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  همدان محل سکونت:

 اکز درمانیسایر مر مرکز درمانی:  22/11/98 تاریخ ارائه خدمات:

 زرگردکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 00/500/9 هزینه های انجام شده:

 

 

 1391 سال تولد:  64153ستایش.ش نام و نام خانوادگی:  

 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  خرم اباد محل سکونت: 

 کودکان یطب مرکز درمانی:  08/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 زرگردکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/000/17 هزینه های انجام شده: 

 

 



 

 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  الیگودرز محل سکونت:  

 طبی کودکان مرکز درمانی:  7/2/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزنجانی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 5،925،645 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

 

  سال تولد:  65102نا.ج هل نام و نام خانوادگی:  

 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 خدمات سرپایی مرکز درمانی:  20/6/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر پنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 3،948،736 هزینه های انجام شده: 

 

 

 94 سال تولد:  65917محمد م  م و نام خانوادگی:نا    

 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  بابل محل سکونت: 

 کودکان یطب مرکز درمانی:  05/12/98 تاریخ ارائه خدمات: 

 پنجوی دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 05/12/98 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1394 سال تولد:  65461کیان.ص نام و نام خانوادگی:  

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  1399.06.26 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: لریا 6.577.291 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1386 سال تولد:  66141حسین.س نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران.قرچک محل سکونت: 

 بیمارستان امام خمینی مرکز درمانی:  13/07/1399 تاریخ ارائه خدمات: 

 هیدکتر میرزا شا پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 325.353.893 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 
 

 1395 سال تولد:  65835محمد.ب نام و نام خانوادگی: 

 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 

 شریعتی مرکز درمانی:  03/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 نبیان دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 954/461/18 هزینه های انجام شده: 

 

 

 96 سال تولد:  64608علی ح  نام و نام خانوادگی:    

 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  20/11/98 تاریخ ارائه خدمات: 

 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 شدهپرداخت ن نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/820/8 هزینه های انجام شده: 

 

 

 
 

 1393 سال تولد:  63550رها.ب نام و نام خانوادگی: 

 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 کودکان یطب مرکز درمانی:  04/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 499/713/7 های انجام شده: هزینه 

 

 

 
 

 93 سال تولد:  65834زینب.ب نام و نام خانوادگی: 

 بستری آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 

 شریعتی مرکز درمانی:  08/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر نبیان پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 486/252/29 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

 
 

 1384 سال تولد:  65194رسول.ت نام و نام خانوادگی: 

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  بم محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  1399.07.12 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزرگر باشی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 40.705.880 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 
 

 1393 سال تولد:  65834زینب.ب نام و نام خانوادگی: 

 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 

 شریعتی مرکز درمانی:  03/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 نبیان دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 130/689/22 هزینه های انجام شده: 

 

 

 
 

  سال تولد:  65249ندا.س نام و نام خانوادگی: 

 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 تجهیزات مرکز درمانی:  30/5/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر پنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت شد درمانی:وضعیت  ریال 6،500،000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10947امید.ر

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار: ورامین  محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 19/4/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد درمانی:وضعیت  ریال28506376

 

 

 

 1394 سال تولد:  65694مصطفی.ج نام و نام خانوادگی:  

 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 شریعتی مرکز درمانی:  01/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 نبیاندکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 دپرداخت نش نهیهز وضعیت درمانی: ریال 384/663/60 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

 1393 سال تولد:  63094فاطمه.ح نام و نام خانوادگی:  

 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 

 کودکان یطب مرکز درمانی:  15/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/600/9 هزینه های انجام شده: 



 

          

 
 90 سال تولد:  65687زینب خ  نام و نام خانوادگی:  

 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  رشت محل سکونت: 

 کودکان یطب مرکز درمانی:  13/02/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 376/656/4 هزینه های انجام شده: 

 
 
 

      

 
 

 1390 سال تولد:  63348طاها.ب نام و نام خانوادگی: 

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  ورامین  محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر زرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 472/564/46 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

 1386 سال تولد:  63379حسین.ا نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  29/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر زرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 444/636/65 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1390 سال تولد:  63393تینا.م نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  05/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 132/281/45 هزینه های انجام شده: 

 

 

  سال تولد:  62685محمد.ا  نام و نام خانوادگی:    

 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 

 شریعتی مرکز درمانی:  23/6/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 7،133،820 هزینه های انجام شده: 

 

 



 

          

 

 1392 سال تولد:  65066محمد.ع نام و نام خانوادگی:  

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  02/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 171/198/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1397 سال تولد:  65297علی.ر نام و نام خانوادگی:    

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  محالت محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  23/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 914/996/5 هزینه های انجام شده: 

 

 

 
 

 1398 سال تولد:  65709هانیه.ت نام و نام خانوادگی: 

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  09/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/600/11 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1396 سال تولد:  64358کوثر.ع نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  هشتگرد محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  15/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 332/806/6 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

 1394 سال تولد:  64399یوسف.ر نام و نام خانوادگی:  

 تجهیزات جراحی آخرین وضعیت بیمار:  ایرانشهر محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  03/07/99 :تاریخ ارائه خدمات 

 دکتر پنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

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



 

          

 

 

 

 

 1393 سال تولد:  65878نرجس.م نام و نام خانوادگی:  

 خدماتی سرپایی  آخرین وضعیت بیمار:  بشاگرد محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  05/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 نبیان دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

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

 

 

 1398 سال تولد:  66185محمد.ن نام و نام خانوادگی:  

 تزریق بوتاکس آخرین وضعیت بیمار:  اصفهان محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 620/581/4 م شده:هزینه های انجا 

 1392 سال تولد:  65931پریماه.ا نام و نام خانوادگی:    

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  اراک محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  01/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 نبیاندکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/8 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1392 سال تولد:  66030محمد.ر نام و نام خانوادگی: 

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  امیدیه محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان :مرکز درمانی  290/7/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 نبیاندکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/500/13 هزینه های انجام شده: 

 1396 سال تولد:  66064آرتین.ب نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  بهشهر محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  17/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 نبیاندکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 905/504/8 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 1393 سال تولد:  63273عسل.ر نام و نام خانوادگی:    

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  21/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده نی:وضعیت درما ریال 906/912/1 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1392 سال تولد:  65066مبین.ع نام و نام خانوادگی:  

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  23/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 082/233/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

 1397 سال تولد:  65297علی.ر نام و نام خانوادگی: 

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  محالت محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  16/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 186/671/5 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

 1383 سال تولد:  65884سونیا.م نام و نام خانوادگی:  

 دارو آخرین وضعیت بیمار:  خرم اباد محل سکونت: 

 کز طبی کودکانمر مرکز درمانی:  27/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/400/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1395 سال تولد:  65835محمد.ب نام و نام خانوادگی:  

 بستری آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  17/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترنبیان پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 690/766/28 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1385 سال تولد:  65461فضیلت.ص نام و نام خانوادگی: 

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  کوهدشت محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  09/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 پنجویدکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 293/540/2 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1394 سال تولد:  66152طاها.ت نام و نام خانوادگی:    

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  خواف محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترنبیان پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/8 هزینه های انجام شده: 

 

   

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

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  کوهدشت محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  09/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 پنجویدکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 235/781/2 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1383 سال تولد:  65884سونیا.م نام و نام خانوادگی: 

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  خرم آباد محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  14/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 مهرپوردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/500/14 هزینه های انجام شده: 

 1394 سال تولد:  66099محمد.ک نام و نام خانوادگی:  

 خدمات سرپایی رین وضعیت بیمار:آخ  شهرکرد محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  01/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 مهرپوردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/550/15 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1396 سال تولد:  65972علییار.ش نام و نام خانوادگی:  

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  ایرانشهر محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  08/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 پنجویدکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده درمانی: وضعیت ریال 000/500/12 هزینه های انجام شده: 

 1397 سال تولد:  65973عثمان.ش نام و نام خانوادگی:    

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  ایرانشهر محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  08/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 ویپنجدکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/500/12 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1393 سال تولد:  66133زهرا.ب نام و نام خانوادگی: 

 بستری آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 نبیاندکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 992/608/31 هزینه های انجام شده: 

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

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان :مرکز درمانی  21/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/500/14 هزینه های انجام شده: 

 1389 سال تولد:  64363حنیفه.ت نام و نام خانوادگی:  

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/07/99 ت:تاریخ ارائه خدما 

 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 102/172/11 هزینه های انجام شده: 



 

         

 

 

 

 

 1393 سال تولد:  63550رها.ب نام و نام خانوادگی:    

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  09/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده نی:وضعیت درما ریال 673/245/6 هزینه های انجام شده: 

 

 

 
 

  سال تولد:  65082امیر.ح نام و نام خانوادگی: 

 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 هالل احمر مرکز درمانی:  25/4/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر پنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 5،050،000 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 

 

 
 



 

          

 

 

 

 

 1396 سال تولد:  28681نازنین.ر نام و نام خانوادگی:    

 آنِژیو آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  26/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده ی:وضعیت درمان ریال 158/693/120 هزینه های انجام شده: 

 

 

 97 سال تولد:  29252محمد.م نام و نام خانوادگی:

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  11/03/99 تاریخ ارائه خدمات:

 دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری:

 هزینه ها پرداخت نشده :وضعیت درمانی ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده:

 

 

 1398 سال تولد:  29773محمد.پ نام و نام خانوادگی:    

 سی تی آخرین وضعیت بیمار:  کهنوج محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  24/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر  شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 494/974/7 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1398 سال تولد:  29638مرسانا.م نام و نام خانوادگی:  

 سی تی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  19/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/100/8 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1391 سال تولد:  26342شایان.ی نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  31/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر  رادمهر شک معالج:پز  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 231/963 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1384 سال تولد:  29775جعفر.ح نام و نام خانوادگی:    

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  17/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر  مالزاده پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 130/940/56 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1396 سال تولد:  28681نازنین.ر نام و نام خانوادگی:    

 آنِژیو آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  26/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 158/693/120 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1397 سال تولد:  29772بارانا.م نام و نام خانوادگی:  

 آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  جاجرود محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  24/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر آقای مقدم پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 891/352/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1399 سال تولد:  29764عباس.خ نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  پلدختر محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر آقایی پزشک معالج:  قلبی یماری:ب 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/580 هزینه های انجام شده: 

 

 

 
 

 1387 سال تولد:  29740اسما.ا نام و نام خانوادگی: 

 جراحیا آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان رکز درمانی:م  28/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 رادمهر دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 444/903/96 هزینه های انجام شده: 

 

 



 

 

 
 

 1397 سال تولد:  29388زهرا.س نام و نام خانوادگی: 

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:  سمنان محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  29/04/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر میرزاقایان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده انی:وضعیت درم ریال 947/185/49 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1386 سال تولد:  29520هایده.ع نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  میگون محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1385 سال تولد:  25848محمد.ب نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  25/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

 1394 سال تولد:  27439فاطمه.ن نام و نام خانوادگی:    

 آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  سیرجان محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر آقایی مقدم پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 997/132/7 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1398 سال تولد:  29552ابوالفضل.ذ نام و نام خانوادگی:    

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  مالیر محل سکونت: 

 ز طبی کودکانمرک مرکز درمانی:  12/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر دهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 404/827/254 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 1398 سال تولد:  29497ملیسا.ش نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  30/02/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر آقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 پرداخت نشدههزینه ها  وضعیت درمانی: ریال 3800000 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1392 سال تولد:  29454علی.م نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  پاکدشت محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  28/02/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 
 

 1394 سال تولد:  28722النا.ش نام و نام خانوادگی: 

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  01/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1392 سال تولد:  27393امیر.س نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  جیرفت محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 07/03/99دکتر  لج:پزشک معا  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1398 سال تولد:  29756ماهور.م نام و نام خانوادگی:  

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:  بافت محل سکونت: 

 نمرکز طبی کودکا مرکز درمانی:  20/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر دهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 549/436/32 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 1398 سال تولد:  29770هانیه.ج نام و نام خانوادگی:  

 آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر زینالو پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

 

 

 1396 سال تولد:  29781ریحانه.م نام و نام خانوادگی:    

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  08/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر  دهستانی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده درمانی:وضعیت  ریال 342/734/80 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1398 سال تولد:  29784محمد.س نام و نام خانوادگی: 

 آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  03/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر آقایی مقدم پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 597/569/49 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1396 سال تولد:  29686هانا.ل نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  04/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر رادمهر عالج:پزشک م  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 138/906/49 هزینه های انجام شده: 

 

 1397 سال تولد:  28938یسنا.س نام و نام خانوادگی:  

 جراحی  آخرین وضعیت بیمار:  ساری محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  08/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر  رادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 981/340/1 هزینه های انجام شده: 

 



 

          

 

 

 

 

 1398 سال تولد:  29741یسنا.م نام و نام خانوادگی:  ;

 آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  14/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان  دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 129/649/584 هزینه های انجام شده: 

 1398 سال تولد:  29753امیر.ا نام و نام خانوادگی:    

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  جاجرم محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  22/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دهستانی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 685/103/35 ده:هزینه های انجام ش 

 
 

 1384 سال تولد:  29775محمد.ح نام و نام خانوادگی: 

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  مشهد محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  17/07/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 مالزاده دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 130/940/56 هزینه های انجام شده: 

 139 سال تولد:  29708زینب.ش نام و نام خانوادگی:  

 آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  31/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیاندکتر معالج: پزشک  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 998/592/23 هزینه های انجام شده: 

 1387 سال تولد:  29740اسما.ا نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  28/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 رادمهردکتر پزشک معالج:  قلبی ماری:بی 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 444/903/96 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1389 سال تولد:  27258میالد.ب نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 ه ها پرداخت نشدههزین وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1391 سال تولد:  29474اصغر.ا نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1397 سال تولد:  29410عرفان.ق نام و نام خانوادگی: 

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  پاکدشت محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1394 سال تولد:  27852سبحان.ح نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 آقایی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1398 سال تولد:  29626ابوالفضل.ی نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی :بیماری 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1398 سال تولد:  29684حلما.ق نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 ینه ها پرداخت نشدههز وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1397 سال تولد:  28883آتنا.ف نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  اسالمشهر محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 ده:هزینه های انجام ش 

 
 

 1388 سال تولد:  27504مژده.ح نام و نام خانوادگی: 

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1391 سال تولد:  26295فاطمه.ح نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 آقاییدکتر معالج:پزشک   قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1396 سال تولد:  29726محمد.س نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  ایرانشهر محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی یماری:ب 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/580 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1397 سال تولد:  29667آسنات.ن نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 ه ها پرداخت نشدههزین وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1386 سال تولد:  29249یسرا.ش نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 آقایی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1392 سال تولد:  26594محمد.ح نام و نام خانوادگی: 

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  کاشان محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 آقایی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/1 هزینه های انجام شده: 

 1398 سال تولد:  11245مرسانا.م نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 آقاییدکتر لج:پزشک معا  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/580 هزینه های انجام شده: 

 1396 سال تولد:  29491سمیه ن نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  لبیق بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1396 سال تولد:  29743سهیل.ت نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  بندرعباس محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 زینه ها پرداخت نشدهه وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1397 سال تولد:  29125بنیامین.ا نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 شده:هزینه های انجام  

 
 

 1386 سال تولد:  29520هایده.ع نام و نام خانوادگی: 

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  میگون محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1396 سال تولد:  29213سجاد.ج نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  ایوانکی محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  بیقل بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1399 سال تولد:  29747محنا.ا نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  بیرجند محل سکونت: 

 ودکانمرکز طبی ک مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 آقاییدکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1398 سال تولد:  29719مهال.ا نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  مالرد محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 ه ها پرداخت نشدههزین وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1398 سال تولد:  29735حسین.ر نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  بیرجند محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/1 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1390 سال تولد:  27972محمد.ب نام و نام خانوادگی: 

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  ربا کریم محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1385 سال تولد:  29575ستاره.ش نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  زاهدان محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 آقاییدکتر عالج:پزشک م  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 1394 سال تولد:  28623محمد.خ نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی ی:بیمار 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 
 

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

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 پرداخت نشده هزینه ها وضعیت درمانی: ریال 000/300 هزینه های انجام شده: 

 

 

 139 سال تولد:  29296زهرا.ا نام و نام خانوادگی:    

 اکو آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده ت درمانی:وضعی ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

 139 سال تولد:  29492ریحانه.ع نام و نام خانوادگی: 

 اکو آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر آقایی پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 

 139 سال تولد:  29726محمد.س نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 رشعبانیاندکت پزشک معالج:  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/490 هزینه های انجام شده: 

 13 سال تولد:  28281زهرا.م نام و نام خانوادگی:  

 اکو آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 

 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  10/08/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترآقایی عالج:پزشک م  قلبی بیماری: 

 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/580 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%
 



 

          

 

 

 

 

 1394 سال تولد:  10760بالل.پ نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  ترکمن محل سکونت: 

 امیراعلم مرکز درمانی:  27/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 اخت نشدههزینه ها پر وضعیت درمانی: ریال 588/022/12 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1393 سال تولد:  10650محمد.م نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 

 امیراعلم مرکز درمانی:  19/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 هزینه ها پراخت نشده :وضعیت درمانی ریال 778/244/32 هزینه های انجام شده: 

 1392 سال تولد:  10780مهراوه.ر نام و نام خانوادگی:    

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 

  مرکز درمانی:  13/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 هزینه ها پراخت نشده وضعیت درمانی: ریال 155/316/23 هزینه های انجام شده: 

 1388 سال تولد:  10894ستایش.ش نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  خرم آباد محل سکونت: 

 امیراعلم مرکز درمانی:  20/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 هزینه ها پراخت نشده وضعیت درمانی: ریال 119/739/7 نجام شده:هزینه های ا 

 1398 سال تولد:  11210احسان.ک نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  کاشان محل سکونت: 

 مرکزطبی مرکز درمانی:  23/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 هزینه ها پراخت نشده وضعیت درمانی: ریال 218/400/80 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1394 سال تولد:  11224امیرعلی.ح نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 

 امیراعلم مرکز درمانی:  26/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 اخت نشدههزینه ها پر وضعیت درمانی: ریال 759/811/10 هزینه های انجام شده: 

 1395 سال تولد:  11257روح اله.ر نام و نام خانوادگی:    

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 

 امیراعلم مرکز درمانی:  27/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 هزینه ها پراخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/200/11 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1395 سال تولد:  11268حمید.ا نام و نام خانوادگی: 

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 امیراعلم مرکز درمانی:  22/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 هزینه ها پراخت نشده وضعیت درمانی: ریال 807/743/100 هزینه های انجام شده: 

 1391 سال تولد:  11273محمد.م نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 امیراعلم مرکز درمانی:  13/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 هزینه ها پراخت نشده وضعیت درمانی: ریال 584/280/52 هزینه های انجام شده: 

 1373 سال تولد:  10146محمد.ب نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  نیشابور محل سکونت: 

 امیراعلم مرکز درمانی:  27/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  یترمیم بیماری: 

 هزینه ها پراخت نشده وضعیت درمانی: ریال 656/224/11 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1390 سال تولد:  10285گولن.ز نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  گنبد محل سکونت: 

 امیراعلم مرکز درمانی:  22/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری: 

 اخت نشدههزینه ها پر وضعیت درمانی: ریال 634/774/26 هزینه های انجام شده: 

 

 


