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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*     کد پرداخت صدقات مخصوص مشترکین همراه اول
  

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

 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.

 
 مشکالت ارتوپدی دست

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

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)زینه تجهیزات مصرفی بیمارستان و هزینه پرسنل اتاق عمل است و در مواقعی ه
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 

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

کاهش ظرفیت ریه می گردد که می تواند منجر به مرگ کودک را تهدید می کند. همچنین انحناي زیاد سبب 
تدریجی کودک شود. هزینه هاي درمان در این نوع جراحی ها شامل هزینه اقامت بیمارستان، هزینه اتاق 

بعد از  (Brace)و هزینه هاي  (Implant)و بیشترین هزینه شامل خرید تجهیزات مصرفی ICUعمل، هزینه
امکانات موجود و سوبسید هاي زنجیره امید هزینه هاي این نوع جراحی ها در  عمل می باشد. لذا با توجه به

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 (Clapfootرياین کودکان به جراحی ها)پا جمب
در این نوع جراحی بسیار اندک  (Implant))فلج مغزي( نیاز دارند، استفاده از لوازم مصرفی  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 کاهش
 



 

          

 

 

 

 

 1359 سال تولد:  61959علی رضا.آ نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  01/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 مهرپور دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز درمانی:وضعیت  ریال 000/000/33 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 1387 سال تولد:  62627زهرا.ا نام و نام خانوادگی:    
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  خوی محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  01/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 پنجوی دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/000/56 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1391 سال تولد:  63850محمد.ح نام و نام خانوادگی: 
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  گنبد محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  19/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر معالج:پزشک   ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 861/835/5 هزینه های انجام شده: 

 1387 سال تولد:  63939هستی.ک نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  05/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 پنجویدکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/800 هزینه های انجام شده: 

 1393 سال تولد:  64014زهرا.غ نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  رباط کریم محل سکونت: 
 کودکان یطب درمانی:مرکز   0905/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/100/11 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1392 سال تولد:  64033محمد.ی نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  14/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/000/24 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 1388 سال تولد:  64084زهرا.س نام و نام خانوادگی:    
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  اهواز محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  25/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 855/362/3 انجام شده:هزینه های  

 

 

 1394 سال تولد:  64207کیانا.ر نام و نام خانوادگی: 
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  نقده محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  12/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 982/388/44 هزینه های انجام شده: 

 1395 سال تولد:  64258ریحانه.ش نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  29/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/800/6 هزینه های انجام شده: 

 1385 سال تولد:  64627محمد.ب نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  شهرکرد محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  21/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 141/640/21 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 13 سال تولد:  64833مهدی.ا نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  اصفهان محل سکونت: 
 امام خمینی مرکز درمانی:  11/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 میرزاشاهی دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 549/346/3 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 1388 سال تولد:  65175محمد.ر نام و نام خانوادگی:    
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  بیرجند محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  29/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/200/10 های انجام شده:هزینه  

 

 

 1390 سال تولد:  65259ملیسا.ن نام و نام خانوادگی: 
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  زاهدان محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  25/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 529/751/5 هزینه های انجام شده: 

 1394 سال تولد:  65694مصطفی.ج نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 ریعتیش مرکز درمانی:  01/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 نبیاندکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 384/663/60 هزینه های انجام شده: 

 1388 سال تولد:  66127نازنین.ا نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  شهریار محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  05/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 نبیان دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/500/14 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1390 سال تولد:  66131آیسا.د نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 شریعتی مرکز درمانی:  13/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 مهرپور دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/000/24 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 1381 سال تولد:  64129مریم.ا نام و نام خانوادگی:    
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  شیراز محل سکونت: 
 شریعتی مرکز درمانی:  21/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 نبیان دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 706/141/19 شده:هزینه های انجام  

 

 

 1381 سال تولد:  64129مریم.ا نام و نام خانوادگی: 
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  شیراز محل سکونت: 
 شریعتی مرکز درمانی:  21/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 نبیان دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/000/28 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: 

 1389 سال تولد:  64438ریبوار.ب نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  تکاب محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  15/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/800/4 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1390 سال تولد:  65259ملیسا.ن نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  زاهدان محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  29/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز درمانی:وضعیت  ریال 000/000/16 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 1395 سال تولد:  65601رها.ا نام و نام خانوادگی:    
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  11/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 216/818/7 های انجام شده:هزینه  

 

 

 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: 

 1391 سال تولد:  65855ضمیره.ب نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 شریعتی مرکز درمانی:  03/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 نبیاندکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 271/765/22 هزینه های انجام شده: 

 1396 سال تولد:  66073کیان.ع نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  شهرکرد محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  25/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زنجانی دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/800/3 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1393 سال تولد:  66133زهرا.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 090/409/31 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 1392 سال تولد:  63480عباس.م نام و نام خانوادگی:    
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  28/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/800/23 انجام شده:هزینه های  

 

 

 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 هزینه های انجام شده: 

 1385 سال تولد:  64844فاطمه.ص نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  اصفهان محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  01/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/600/11 هزینه های انجام شده: 

 1392 سال تولد:  65029امیر.ج نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  بابل محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  04/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 701/256/1 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1395 سال تولد:  65566تارا.ق نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  نیشابور محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  04/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 509/068/2 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 1395 سال تولد:  65601رها.ا نام و نام خانوادگی:    
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  12/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/600/9 انجام شده:هزینه های  

 

 

 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: 

 1394 سال تولد:  65896رقیه.م نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  قم محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  04/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 681/894/2 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:  11/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 194/250/4 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1389 سال تولد:  64363حنیفه.ت نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  25/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 240/517/7 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 1392 سال تولد:  65029علی.ج نام و نام خانوادگی:    
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  بابل محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  18/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 829/650/4 شده:هزینه های انجام  

 

 

 1395 سال تولد:  65566تارا.ق نام و نام خانوادگی: 
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  نیشابور محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  11/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 421/245/1 هزینه های انجام شده: 

 1392 سال تولد:  66092محمد.د نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  گنبد محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  15/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر  معالج:پزشک   ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/800/8 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: 



 

          

 

 99 سال تولد:  66087یاسین.م نام و نام خانوادگی:  
 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  شهر ری محل سکونت: 
 مرکزطبی مرکز درمانی:  28/04/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر زرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشدههزینه  وضعیت درمانی: ریال 331/783/7 هزینه های انجام شده: 

 
 

 88 سال تولد:  65668الناز ش  نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  11/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 851/381/31 هزینه های انجام شده: 

 
 

 88 سال تولد:  65668الناز ش  نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  11/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 851/381/31 هزینه های انجام شده: 

 
 
 

 95 سال تولد:  65835محمد.ب نام و نام خانوادگی:   
 بستری در بیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت:  
 شریعتی مرکز درمانی:  08/05/99 تاریخ ارائه خدمات:  
 نبیاندکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:  
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 876/063/29 هزینه های انجام شده:  

 
 

 93 سال تولد:  63094فاطمه ح  نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  03/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 853/348/8 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 93 سال تولد:  66133زهرا.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: 
 نشده هزینه پرداخت وضعیت درمانی: ریال 506/057/31 هزینه های انجام شده: 

 
 

 98 سال تولد:  65841حلما.ف نام و نام خانوادگی:    
 کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  08/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر زنجانی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/500/29 هزینه های انجام شده: 

 
 

 98 سال تولد:  65841حلما.ف نام و نام خانوادگی:  
 کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:  کرمانشاه محل سکونت: 
 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  08/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر زنجانی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/8 هزینه های انجام شده: 

 

 

 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 عالج:پزشک م  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 486/252/29 هزینه های انجام شده: 

 96 سال تولد:  65090هادی.م نام و نام خانوادگی:  
 تزریق بوتاکس آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکزطبی مرکز درمانی:  28/04/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 023/535/4 هزینه های انجام شده: 



 

 94 سال تولد:  65917محمد م  نام و نام خانوادگی:    
 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 هنیهز وضعیت درمانی: ریال 05/12/98 هزینه های انجام شده: 

 
 

 90 سال تولد:  63868زینب ا  نام و نام خانوادگی:    
 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت: 
 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  01/12/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 نبیان دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه های انجام شده: 

 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/100/8

 
 
 

  88سال تولد:  65854حسین ه  نام و نام خانوادگی:
 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  15/10/98 تاریخ ارائه خدمات:
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:

 هپرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/380/6 هزینه های انجام شده:
 

 98 سال تولد:  65950اسماعیل غ  نام و نام خانوادگی:    
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  14/11/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 پنجوی دکتر معالج:پزشک   ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 470/584/9 هزینه های انجام شده: 

 
 

 

 

 93 سال تولد:  63094فاطمه ح  نام و نام خانوادگی: 
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  24/12/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی اری:بیم 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 005/812/8 هزینه های انجام شده: 

 
 



 

 88 سال تولد:  65827رکسانا ب  نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  خرم آباد  محل سکونت: 
 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  05/11/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 پنجوی دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز ضعیت درمانی:و ریال 000/400/6 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 98 سال تولد:  65829ایلیا ج  نام و نام خانوادگی:    
 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  نوشهر محل سکونت: 
 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  01/12/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/700/5 هزینه های انجام شده: 

 
 

 98 سال تولد:  65950اسماعیل غ  نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  21/11/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 پنجویدکتر  معالج:پزشک   ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 413/213/14 هزینه های انجام شده: 

 
 
 

 96 سال تولد:  64608علی ح  نام و نام خانوادگی:    
 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 درمانی سایر مراکز مرکز درمانی:  20/11/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/820/8 هزینه های انجام شده: 

 
 

 93 سال تولد:  65878نرجس م  نام و نام خانوادگی:  
 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  بشاگرد محل سکونت: 
 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  17/11/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 نبیان دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 000/700/5 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      



 

 92 سال تولد:  65515مائده ق  نام و نام خانوادگی:   
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  کرج محل سکونت:  
 کودکان یطب مرکز درمانی:  13/02/99 تاریخ ارائه خدمات:  
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری:  
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 358/163/4 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 ت درمانی:وضعی ریال 376/656/4 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 98 سال تولد:  65709هانیه ت  نام و نام خانوادگی:    
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  ورامین  محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  13/02/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 688/811/8 هزینه های انجام شده: 

 
 

 

 

 95 سال تولد:  64090امیرعلی ر  نام و نام خانوادگی: 
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  زرین شهر محل سکونت: 
 بهرامی مرکز درمانی:  13/02/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر زرگر عالج:پزشک م  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 986/567/4 هزینه های انجام شده: 

 
 

 93 سال تولد:  64227امیر سام ز  نام و نام خانوادگی:
 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  همدان محل سکونت:

 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  22/11/98 تاریخ ارائه خدمات:
 زرگردکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی ماری:بی

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



 

 

  
 

 نام و نام خانوادگی:

 
 

 64227امیر سام ز 

  
 

 934سال تولد:

 

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  همدان محل سکونت: 
 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  22/11/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر زرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: لریا 00/500/9 هزینه های انجام شده: 

 
 

 89 سال تولد:  64363حنیفه ت  نام و نام خانوادگی:  
 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 سایر مراکز درمانی مرکز درمانی:  13/02/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 252/813/4 ای انجام شده:هزینه ه 

 

 

 

      

 
 

   

 98 سال تولد:  65950اسماعیل غ  نام و نام خانوادگی: 
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  14/11/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 پنجوی دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 470/584/9 هزینه های انجام شده: 

 
 

 

 

 1388 سال تولد:  65827رکسانا.ب نام و نام خانوادگی:  
 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  خرم آباد محل سکونت: 
 مرکز طبی مرکز درمانی:  13/8/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 3،831،187 هزینه های انجام شده: 

 
 
 



 

 1396 سال تولد:  65826یکتا.ر  نام و نام خانوادگی:    
 بستری در بیمارستان آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی مرکز درمانی:  21/8/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر پنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده درمانی:وضعیت  ریال 3،898،327 هزینه های انجام شده: 

 
 

 

 

 1388 سال تولد:  65872امید.پ نام و نام خانوادگی: 
 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  همدان محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  9/8/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر نبیان پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 4،745،390 هزینه های انجام شده: 

 
 

 

 

 1391 سال تولد:  64644حسین.ی  نام و نام خانوادگی:  
 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 بیمارستان شریعتی مرکز درمانی:  29/7/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 3،839،406 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1394 سال تولد:  64897امیرعلی.ج  نام و نام خانوادگی:    
 تزریق بوتاکس آخرین وضعیت بیمار:  بهبهان محل سکونت: 
 مرکز طبی مرکز درمانی:  25/8/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  وپدیارت بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 4،689،136 هزینه های انجام شده: 

 
 

 

 

 1398 سال تولد:  65709هانیه.ت  نام و نام خانوادگی: 
 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 شرکت تجهیزات سرپایی مرکز درمانی:  8/8/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر زرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 6،800،000 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: 
 ه پرداخت نشدهزین وضعیت درمانی: ریال 5،050،000 هزینه های انجام شده: 

 
 
 

  سال تولد:  65102هلنا.ج  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: 

 
 
 

  سال تولد:  65128یکتا.ک نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  اراک                        محل سکونت: 
 طبی کودکان مرکز درمانی:  23/6/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر پنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 4،517،710 هزینه های انجام شده: 

 
 86 سال تولد:  65017رقیه ب  نام و نام خانوادگی:    

 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  بردسیر محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  21/10/98 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگر دکتر الج:پزشک مع  ارتوپدی بیماری: 
 هپرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 622/581/6 هزینه های انجام شده: 

 
 
 

  سال تولد:  65709هانیه.ت نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 طبی کودکان مرکز درمانی:  30/6/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 4،169،213 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: 
 خت شدهزینه پردا وضعیت درمانی: ریال 6،500،000 هزینه های انجام شده: 

 
 

  سال تولد:  65256گندم.ک نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 طبی کودکان مرکز درمانی:  1/5/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر پنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده ی:وضعیت درمان ریال 5،879،807 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: 

 
 

  سال تولد:  65264امیر.م نام و نام خانوادگی:   
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 طبی کودکان مرکز درمانی:  26/4/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر پنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 3،908،608 هزینه های انجام شده: 

 
 

  سال تولد:  65516صادق.ض نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  دزفول محل سکونت: 
 ب.شریعتی مرکز درمانی:  2/5/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 3،937،550 نجام شده:هزینه های ا 

 
 
 



 

  سال تولد:  65516صادق.ض نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  دزفول محل سکونت: 
 ب.شریعتی مرکز درمانی:  2/5/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 نشد هزینه پرداخت وضعیت درمانی: ریال 3،937،550 هزینه های انجام شده: 

 
 

  سال تولد:  63922سانیار.ذ نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  تکاب محل سکونت: 
 طبی کودکان مرکز درمانی:  18/12/1397 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده :وضعیت درمانی ریال 7،015،000 هزینه های انجام شده: 

 
 

  سال تولد:  100099مجتبی.م نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  ابهر محل سکونت: 
 طبی کودکان مرکز درمانی:  25/12/1397 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 5،891،193 هزینه های انجام شده: 

 
 
 

  سال تولد:  64748سارا.ر نام و نام خانوادگی:  
 ترخیص شد آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 طبی کودکان مرکز درمانی:  23/6/1398 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکترزنجانی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: ریال 7،100،000 م شده:هزینه های انجا 

 
 

  سال تولد:  100554امیر.ع نام و نام خانوادگی:  
 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: 

 
 



 

          

 

 

 

 

 1399 سال تولد:  66087محمد.س نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  04/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 152/144/11 هزینه های انجام شده: 

 

 

 

      

 1399 سال تولد:  66087محمد.س نام و نام خانوادگی:    
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:  11/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زرگردکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال 302/819/15 شده:هزینه های انجام  

 

 

 13 سال تولد:   نام و نام خانوادگی: 
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز درمانی: وضعیت ریال  هزینه های انجام شده: 

 13 سال تولد:   نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر  پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال  هزینه های انجام شده: 

 13 سال تولد:   نام و نام خانوادگی:  
 شد صیترخ آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
 کودکان یطب مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 
 پرداخت نشد نهیهز وضعیت درمانی: ریال  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 
 
 
 



 

          

 

 

 

 

 1390 سال تولد:  25558مهدی.ح نام و نام خانوادگی:  
 آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 زینه ها پرداخت نشدهه وضعیت درمانی: ریال 138/449/23 هزینه های انجام شده: 

 1389 سال تولد:  26985زینب.ب نام و نام خانوادگی:    
 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:  ورامین محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 رادمهر دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 560/554/13 ام شده:هزینه های انج 

 

 

 1390 سال تولد:  27158زینب.ک نام و نام خانوادگی: 
 سی تی آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  اراک محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  14/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/5 هزینه های انجام شده: 

 1393 سال تولد:  27714امیرن. نام و نام خانوادگی:  
 جزاحی شده آخرین وضعیت بیمار:  بم محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  02/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 رادمهردکتر پزشک معالج:  قلبی ری:بیما 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 542/815/32 هزینه های انجام شده: 

 1395 سال تولد:  28556شقایق.ف نام و نام خانوادگی:  
 آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  آران و بیدگل محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان نی:مرکز درما  29/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 آقایی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 012/313/49 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1397 سال تولد:  29091فاطمه.ع نام و نام خانوادگی:  
 جراحی شدها آخرین وضعیت بیمار:  رفسنجان محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  05/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 رادمهر دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده نی:وضعیت درما ریال 245/904/18 هزینه های انجام شده: 

 1397 سال تولد:  29143زهرا.م نام و نام خانوادگی:    
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  بومهن محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 آقایی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 شده:هزینه های انجام  

 

 

 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: 
 میرزاقایان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 947/185/49 هزینه های انجام شده: 

 1390 سال تولد:  29515محمد.ع نام و نام خانوادگی:  
 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  11/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی اری:بیم 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 803/370/267 هزینه های انجام شده: 

 1393 سال تولد:  29549زینب.ا نام و نام خانوادگی:  
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 رکز طبی کودکانم مرکز درمانی:  07/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 آقایی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1391 سال تولد:  29568حسینا.ت نام و نام خانوادگی:  
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 آقایی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 ا پرداخت نشدههزینه ه وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 1395 سال تولد:  29611زینب.ق نام و نام خانوادگی:    
 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  23/04/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 رادمهر دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/140 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1390 سال تولد:  29640فاطمه.ب نام و نام خانوادگی: 
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  بندرعباس محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 1398 سال تولد:  29756ماهور.م نام و نام خانوادگی:  
 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:  بافت محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  20/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دهستانی دکتر پزشک معالج:  قلبی :بیماری 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 549/436/32 هزینه های انجام شده: 

 1390 سال تولد:  27972یوسف.ب نام و نام خانوادگی:  
 سی تی آنژیو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 شهید رجایی :مرکز درمانی  04/06/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 آقایی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/000/5 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 

 1392 سال تولد:  28997محمد.ح نام و نام خانوادگی:  
 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:  کاشان محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  29/04/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 043/530/3 هزینه های انجام شده: 

 1395 سال تولد:  29611زینب.ق نام و نام خانوادگی:    
 بستری آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  03/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 رادمهر دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 766/927/33 شده:هزینه های انجام  

 

 

 1398 سال تولد:  29626ابوالفضل.ی نام و نام خانوادگی: 
 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  23/04/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 میرزاقایان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 027/536/308 هزینه های انجام شده: 

 1398 سال تولد:  29665یسنا.ب نام و نام خانوادگی:  
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  09/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 شعبانیاندکتر پزشک معالج:  قلبی ری:بیما 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 1399 سال تولد:  29708زینب.ش نام و نام خانوادگی:  
 تجهیزات پزشکی آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان انی:مرکز درم  19/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دهستانی دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/900/152 هزینه های انجام شده: 



 

          

 

 

 

 1390 سال تولد:  28024خاطره.ا نام و نام خانوادگی:  
 بستری آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  14/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زینالو دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 نه ها پرداخت نشدههزی وضعیت درمانی: ریال 220/165/14 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: 
 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 158/693/120 ده:هزینه های انجام ش 

 

 

 1397 سال تولد:  29696حمید.ر نام و نام خانوادگی: 
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  رودان محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/690/1 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:  07/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 آقاییدکتر پزشک معالج:  بیقل بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

 87 سال تولد:  28691امین.غ  نام و نام خانوادگی:  
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 نمرکز طبی کودکا مرکز درمانی:  12/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 



 

 

   
 نام و نام خانوادگی:

 
 27969الیاس.ع

  
 95سال تولد:

 

 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  19/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 ینه ها پرداخت نشدههز وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

 93 سال تولد:  28138اصغر.خ نام و نام خانوادگی:    
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  11/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر زینالو پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: الری 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

 
 

 

 98 سال تولد:  29742زهرا.م نام و نام خانوادگی: 
 جراحی  آخرین وضعیت بیمار:  شاهرود محل سکونت: 
 مرکز طبی مرکز درمانی:  21/04/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر رادمهر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 163/914/13 هزینه های انجام شده: 

 
 
 

 96 سال تولد:  29356ابوالفضل.ج نام و نام خانوادگی:  
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  دماوند محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  12/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر آقایی مقدم الج:پزشک مع  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

  97سال 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:



 

          

 

 

 93 سال تولد:  29319حامد.م نام و نام خانوادگی:  
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  17/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر ملکان راد پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 ه ها پرداخت نشدههزین وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

 96 سال تولد:  28584مهدیه.ح نام و نام خانوادگی:  
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  11/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

 98 سال تولد:  29566حسنا.ع نام و نام خانوادگی:  
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  13/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر شعبانیان پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

   

 86 سال تولد:  29164امنه.ع نام و نام خانوادگی: 
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  شهرری محل سکونت: 
 کز طبی کودکانمر مرکز درمانی:  19/03/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 ملکان راددکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 
 

 97 سال تولد:  29252محمد.م نام و نام خانوادگی:
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت:

 مرکز طبی کودکان ز درمانی:مرک  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:



 

          

 

 

 

 

 1390 سال تولد:  28024خاطره.ا نام و نام خانوادگی:  
 بستری آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  14/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 زینالو دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 نه ها پرداخت نشدههزی وضعیت درمانی: ریال 220/165/14 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: 
 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 158/693/120 ده:هزینه های انجام ش 

 

 

 1397 سال تولد:  29696حمید.ر نام و نام خانوادگی: 
 اکو آخرین وضعیت بیمار:  رودان محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:  07/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 شعبانیان دکتر پزشک معالج:  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/690/1 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:  07/05/99 تاریخ ارائه خدمات: 
 آقاییدکتر پزشک معالج:  بیقل بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 000/380/3 هزینه های انجام شده: 

 13 سال تولد:   نام و نام خانوادگی:  
 اکو آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت: 
 مرکز طبی کودکان مرکز درمانی:   تاریخ ارائه خدمات: 
 دکتر لج:پزشک معا  قلبی بیماری: 
 هزینه ها پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال  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%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10497ابولفضل.پ
 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار: بابلسر  محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 2/5/1398
 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد درمانی:وضعیت  3،700،434ریال 
 
 

     

     
 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 وضعیت درمانی: ریال 

 
 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11137فاطمه.ن
 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار: قلعه گنج  محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 10/5/1398
 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 3،554،855ریال 


