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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                    شماره کارت بانک ملی:

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

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

 
  

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

 

لذا زنجیره امید با توجه به اینکه خدمات توانبخشی مکمل درمان ارتوپدي قبل و بعد از عمل جراحی می باشد 

 جهت بستري در این امر فعالیت می کند.

 

 مشکالت ارتوپدی دست

 

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

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

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

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

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

 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  ICUه بر تیم پزشکی )لغزندگی مهره ها( رنج می برند. براي این نوع جراحی ها عالو

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

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

ر شدت انحنا در ستون فقرات و فشار آمدن به عصب و نخاع خطر فلج شدن است که در بعضی مواقع به خاط

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)و هزینه هاي  (Implant)و بیشترین هزینه شامل خرید تجهیزات مصرفی ICUنهعمل، هزی

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

با ناهنجاري هایی  کاهش دارد. عمل هاي بسیار پیچیده %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

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
 



  

           

  

  

  

  

  1387  سال تولد:    62128محمدرضا.د   نام و نام خانوادگي:   
  كاردرماني  آخرين وضعيت بيمار:    كرمان  محل سكونت:  
  هالل احمر  مركز درماني:    27/08/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  درماني:وضعيت   ريال  33،300،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

  1392  سال تولد:    62724 ابوالفضل.ط  نام و نام خانوادگي:       
  كالپ فوت  آخرين وضعيت بيمار:    رباط كريم  محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    4/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  حاج زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،400،838  هزينه هاي انجام شده:  

  

 
  1393  سال تولد:    63062 محسن.م  نام و نام خانوادگي:  
  جراحي  آخرين وضعيت بيمار:    گنبد  محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    19/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  حاج زرگر  معالج:پزشك     ارتوپدي  بيماري:  
  رداخت نشدههزينه پ  وضعيت درماني:  ريال  59،251،943  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

  1376  سال تولد:    63435مينا.ح  نام و نام خانوادگي:   
  سي تي اسكن  آخرين وضعيت بيمار:    مهرستان  محل سكونت:  
  سايرمراكز درماني  مركز درماني:    6/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  حاج زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،280،000  هزينه هاي انجام شده:  

  1384  سال تولد:    63580حسين.ر  نام و نام خانوادگي:   
  جراحي  آخرين وضعيت بيمار:    بيرجند  محل سكونت:  
  بيمارستان بهرامي  درماني:مركز     25/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  حاج زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  3،855،823  هزينه هاي انجام شده:  



  

           

  

  

  

  

  1392  سال تولد:    64206مدهادي.س مح   نام و نام خانوادگي:   
  كاردرماني  آخرين وضعيت بيمار:    كرمان  محل سكونت:  
  هالل احمر  مركز درماني:    27/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  فيليپ ولنتي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  درماني:وضعيت   ريال  7،600،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

  1387  سال تولد:    64318محدثه .ح   نام و نام خانوادگي:       
  جراحي  آخرين وضعيت بيمار:    تهران  محل سكونت:  
  مركزطبي كودكان  مركز درماني:    27/7/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترحاج زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  4،885،372  هزينه هاي انجام شده:  

  

 
  1380  سال تولد:    64400انارگل.ط  نام و نام خانوادگي:  
  جراحي  آخرين وضعيت بيمار:    احمدآبادمستوفي  محل سكونت:  
  بيمارستان شريعتي  مركز درماني:    28/07/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترمهرپور  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  62،488،428  هزينه هاي انجام شده:  

  1393  سال تولد:    64675محمدارسالن.ك  نام و نام خانوادگي:   
  تجهيزات سرپايي  آخرين وضعيت بيمار:    زابل  محل سكونت:  
  سايرمراكز درماني  درماني:مركز     1/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترحاج زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شده  وضعيت درماني:  ريال  88،000،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

  1391  سال تولد:    64822مريم.ب   نام و نام خانوادگي:   
  سرپاييتجهيزات   آخرين وضعيت بيمار:    سيستان و بلوچستان  محل سكونت:  
  سايرمراكز درماني  مركز درماني:    1/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترحاج زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  106،000،000  هزينه هاي انجام شده:  



 

          

 

 

 

 

 1396 سال تولد:  65091زهرا.م   نام و نام خانوادگی:  

 تزریق بوتاکس آخرین وضعیت بیمار:  تهران محل سکونت: 

 طبی کودکان مرکز درمانی:  18/8/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترزرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشده درمانی:وضعیت  ریال 5،239،656 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1389 سال تولد:  65171محمد.ا نام و نام خانوادگی:    

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  کرمان محل سکونت: 

 بیمارستان امام خمینی مرکز درمانی:  4/8/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترمیرزاشاهی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 10،584،707 هزینه های انجام شده: 

 
 

 1382 سال تولد:  65233معین.م نام و نام خانوادگی: 

 تجهیزات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:  خاش محل سکونت: 

 سایرمراکز درمانی مرکز درمانی:  1/8/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترمهرپور پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 35،000،000 هزینه های انجام شده: 

 

 1387 سال تولد:  65480مهدی.غ نام و نام خانوادگی:  

 جراحی آخرین وضعیت بیمار:  قزوین محل سکونت: 

 مرکزطبی مرکز درمانی:  15/8/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکترپنجوی پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 12،759،808 هزینه های انجام شده: 

 

 

 1381 سال تولد:  65503معراج.ح نام و نام خانوادگی:  

 کالپ فوت آخرین وضعیت بیمار:  سمنان محل سکونت: 

 مرکزطبی درمانی:مرکز   11/8/1398 تاریخ ارائه خدمات: 

 دکتر زرگر پزشک معالج:  ارتوپدی بیماری: 

 هزینه پرداخت نشده وضعیت درمانی: ریال 1،713،209 هزینه های انجام شده: 



  

           

  

  

  

  1388  سال تولد:    65827ركسانا.ب    نام و نام خانوادگي:   
  خدمات سرپايي  آخرين وضعيت بيمار:    خرم آباد  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    29/7/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  درماني:وضعيت   ريال  2،969،007  هزينه هاي انجام شده:  

  
  
  

  1396  سال تولد:    65826يكتا.ر   نام و نام خانوادگي:       
  بستري در بيمارستان  آخرين وضعيت بيمار:    تهران  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    21/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  3،898،327  هزينه هاي انجام شده:  

 
  1388  سال تولد:    65872اميد.پ  نام و نام خانوادگي:  
  جراحي  آخرين وضعيت بيمار:    همدان  محل سكونت:  
  بيمارستان شريعتي  مركز درماني:    9/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر نبيان  معالج:پزشك     ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  4،745،390  هزينه هاي انجام شده:  

  

  1393  سال تولد:    65878نرجس.م  نام و نام خانوادگي:   
  جراحي  آخرين وضعيت بيمار:    بندرعباس  محل سكونت:  
  بيمارستان شريعتي  مركز درماني:    18/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترنبيان  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،443،486  هزينه هاي انجام شده:  

  
  1394  سال تولد:    63898معصومه.ك  نام و نام خانوادگي:   

  كالپ فوت  آخرين وضعيت بيمار:    قزوين  محل سكونت:  
  مركز طبي  درماني:مركز     11/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،443،486  هزينه هاي انجام شده:  



  

           

  

  

  

  

  1391  سال تولد:    64644حسين.ي    نام و نام خانوادگي:   
  جراحي  آخرين وضعيت بيمار:    تهران  محل سكونت:  
  بيمارستان شريعتي  مركز درماني:    29/7/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترمهرپور  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  درماني:وضعيت   ريال  3،839،406  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

  1394  سال تولد:    64897اميرعلي.ج   نام و نام خانوادگي:       
  تزريق بوتاكس  آخرين وضعيت بيمار:    بهبهان  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    25/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  4،689،136  هاي انجام شده: هزينه  

 
  1394  سال تولد:    65128يكتا.ك  نام و نام خانوادگي:  
  كالپ فوت  آخرين وضعيت بيمار:    اراك  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    11/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  زرگر دكتر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،205،808  هزينه هاي انجام شده:  

  

  1382  سال تولد:    65233معين.م   نام و نام خانوادگي:   
  جراحي  آخرين وضعيت بيمار:    خاش  محل سكونت:  
  بيمارستان شريعتي  مركز درماني:    29/7/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترمهرپور  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  15،578،819  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

  1385  سال تولد:    65806زهرا.م  نام و نام خانوادگي:   
  جراحي  آخرين وضعيت بيمار:    تهران  محل سكونت:  
  بيمارستان شريعتي  مركز درماني:    18/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترنبيان  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  23،191،223  هزينه هاي انجام شده:  



  

           

  

  

  

  

  1388  سال تولد:    65827ركسانا.ب   نام و نام خانوادگي:   
  كالپ فوت  آخرين وضعيت بيمار:    خرم آباد  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    13/8/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  3،831،187  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

  1393  سال تولد:    65834زينب.ب   نام و نام خانوادگي:       
  اكو  آخرين وضعيت بيمار:    شهرري  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    4/8/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر نبيان  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،464،302  هزينه هاي انجام شده:  

 
  1394  سال تولد:    65488محمدكيان.ص  نام و نام خانوادگي:  
  كالپ فوت  آخرين وضعيت بيمار:    خرم آباد  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    6/8/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،820،351  هزينه هاي انجام شده:  

  

  1398  سال تولد:    65829ايليا.ج   نام و نام خانوادگي:   
  كالپ فوت  آخرين وضعيت بيمار:    نوشهر  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    4/8/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،054،963  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

  1394  سال تولد:    63946يسنا.ر  نام و نام خانوادگي:   
  كالپ فوت  آخرين وضعيت بيمار:    ايرانشهر  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    11/8/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،637،529  هزينه هاي انجام شده:  



  

           

  

  

  

  

  1394  سال تولد:    63946يسنا.ر   نام و نام خانوادگي:   
  كالپ فوت  آخرين وضعيت بيمار:    ايرانشهر  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    25/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،745،733  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

  1382  سال تولد:    65264اميرحسين.م   نام و نام خانوادگي:       
  كالپ فوت  آخرين وضعيت بيمار:    شهرري  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    29/7/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،805،563  شده:هزينه هاي انجام   

 
  1398  سال تولد:    65709هانيه.ت   نام و نام خانوادگي:  
  تجهيزات سرپايي  آخرين وضعيت بيمار:    ورامين  محل سكونت:  
  شركت تجهيزات سرپايي  مركز درماني:    8/8/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر زرگر  معالج:پزشك     ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  6،800،000  هزينه هاي انجام شده:  

  

  1386  سال تولد:    65750حفضه.د  نام و نام خانوادگي:   
  خدمات شريعتي  آخرين وضعيت بيمار:    ايرانشهر  محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    29/7/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،676،345  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:      نام و نام خانوادگي:   
    آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
    مركز درماني:      تاريخ ارائه خدمات:  
    پزشك معالج:      بيماري:  
    وضعيت درماني:  ريال    هاي انجام شده: هزينه  



  

           

  

  

  

  

    سال تولد:    61596محمد.ح   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ساير  مركز درماني:    30/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  8،000،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    61628رميصا.ت  نام و نام خانوادگي:       
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  هالل احمر  مركز درماني:    24/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  درماني:وضعيت   ريال  15،170،000  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    100242حنا.آذرنيا  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  شريعتي  مركز درماني:    22/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،978،761  هزينه هاي انجام شده:  

  

    سال تولد:    100448محمد.ص  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  سايرمراكز  مركز درماني:    11/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  9،200،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    62494سعيد.ز  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  سايرمراكز  مركز درماني:    31/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  8،500،000  شده: هزينه هاي انجام  



  

           

  

  

  

  

    سال تولد:    62681الينا.ف   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  شريعتي  مركز درماني:    14/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  نشده هزينه پرداخت  وضعيت درماني:  ريال  47،657،416  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    62685محمد.ا   نام و نام خانوادگي:       
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  شريعتي  مركز درماني:    23/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  درماني:وضعيت   ريال  7،133،820  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    62686محمد.م  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    23/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  29،856،633  هزينه هاي انجام شده:  

  

    سال تولد:    65214معصومه.ح  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    9/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  146،700،061  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    63315امير.م  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.بهرامي  مركز درماني:    26/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  2،600،665  انجام شده:هزينه هاي   



  

           

  

  

  

  

    سال تولد:    63540مهدي.ه   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    16/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدههزينه   وضعيت درماني:  ريال  27،340،953  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    100242حنا.آ  نام و نام خانوادگي:       
  ترخيص شد  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  

  

 1398/01/26  تاريخ ارائه خدمات:  
  

  طبي كودكان  مركز درماني:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
124،820،1   هزينه هاي انجام شده:    

  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال

 

    سال تولد:    100348مهدي.ج  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    31/1/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ستون فقرات  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  14،899،575  هزينه هاي انجام شده:  

  

    سال تولد:    100256گندم.ك  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    2/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ستون فقرات  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  2،901،600  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    64032معصومه.ح  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    30/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  27،904،532  هزينه هاي انجام شده:  



  

           

  

  

  

  

    سال تولد:    64106عاطفه.ع   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ساير مراكز  مركز درماني:    30/6/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدههزينه   وضعيت درماني:  ريال  23،050،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    عليرضا.ك  نام و نام خانوادگي:       
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ساير  مركز درماني:    27/6/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  درماني:وضعيت   ريال  3،800،000  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65605مايده.ن  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.شريعتي  مركز درماني:    15/4/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،349،788  هزينه هاي انجام شده:  

  

 

    سال تولد:    64582زيبا.ط   نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.شريعتي  مركز درماني:    23/6/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  6،195،531  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    64747منان.ب  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.بهرامي  مركز درماني:    29/4/98  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  3،814،776  هزينه هاي انجام شده:  



  

           

  

  

  

  

    سال تولد:    64755محمد.ج   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  مركز طبي  مركز درماني:    20/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  نشدهزينه پرداخت   وضعيت درماني:  ريال  2،952،082  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    64911پارميس.ر  نام و نام خانوادگي:       
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    14/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  1،173،129  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65082امير.ح  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  هالل احمر  مركز درماني:    25/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  5،050،000  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    65102هلنا.ج   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  خدمات سرپايي  مركز درماني:    20/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  3،948،736  انجام شده:هزينه هاي   

  
  
  

    سال تولد:    يكتا.ك  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    23/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  4،517،710  هاي انجام شده: هزينه  



  

           

  

  

  

  

    سال تولد:    65140نازنين.خ   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    1/7/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدهزينه   وضعيت درماني:  ريال  1،578،009  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

 

    سال تولد:    65155يسنا.د  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.بهرامي  مركز درماني:    5/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  درماني: وضعيت  ريال  3،933،849  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65249ندا.س  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  تجهيزات  مركز درماني:    30/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  6،500،000  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    65256گندم.ك  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    1/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  5،879،807  هزينه هاي انجام شده:  

  
  
  

    سال تولد:    65259مليسا.ن  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  تجهيزات  مركز درماني:    6/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  5،800،000  هزينه هاي انجام شده:  



  

  

  

  

  

  

    سال تولد:    65264امير.م   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    26/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدهزينه   وضعيت درماني:  ريال  3،908،608  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    63641شريفه.خ  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كوكان  مركز درماني:    24/1/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  درماني:وضعيت   ريال  37،372،141  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65376نرگس.م  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.بهرامي  مركز درماني:    12/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  32،757،853  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    100448محمد.ص  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    8/2/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،550،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    65516صادق.ض  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.شريعتي  مركز درماني:    2/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  3،937،550  هزينه هاي انجام شده:  



  

           

  

  

  

  

    سال تولد:    65547اسرا.م    نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  سايرمراكز  مركز درماني:    19,5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدهزينه   وضعيت درماني:  ريال  19،000،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    100339ايمان.ح   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.بهرامي  مركز درماني:    1/12/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  2،592،000  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65684ناديا.ر  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    25/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  3،170،004  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    65687زينب.د  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    5/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  5163700  شده:هزينه هاي انجام   

  
  
  

    سال تولد:    65688مبين.د  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    30/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  36،039،419  انجام شده: هزينه هاي  



  

  

           

  

  

    سال تولد:    65714حفضه.خ    نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    1398/5/16  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدهزينه   وضعيت درماني:  ريال  4،106،866  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    63331حميد.گ   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    1398/12/16  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  درماني:وضعيت   ريال  4،106،866  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    62619ابوالفضل.پ  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.شريعتي  مركز درماني:    24/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر زرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  50،494،423  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    626851محمد.ا   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  سايرمراكز  مركز درماني:    28/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  23،000،000  شده: هزينه هاي انجام  

  

  
    سال تولد:    100369صابر.س  نام و نام خانوادگي:   

  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    24/1/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  2،503،188  هاي انجام شده:هزينه   



  

           

  

  

  

    سال تولد:    64257زينب.ع    نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    16/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدهزينه   وضعيت درماني:  ريال  6،000،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    100554امير.ع  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    7/2/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  5،925،645  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65175محمد.ر  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    22/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  1،679،253  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    65256گندم.ك  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    11/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،325،277  شده: هزينه هاي انجام  

  

  
    سال تولد:    163736فاطمه  نام و نام خانوادگي:   

  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    25/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  2،792،000  هاي انجام شده: هزينه  



  

           

  

  

  

    سال تولد:    65488محمد.ص   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    12/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  نشدهزينه پرداخت   وضعيت درماني:  ريال  829،244  هزينه هاي انجام شده:  

  

  
    سال تولد:    65513امير.ب  نام و نام خانوادگي:   

  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  سايرمراكز  مركز درماني:    31/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  درماني:وضعيت   ريال  10،500،000  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65562آزيتا.ر  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    15/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  11،298،657  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    65695امير.م   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    23/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  1،208،942  هزينه هاي انجام شده:  

  
  
  

    سال تولد:    65709هانيه.ت  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    30/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  4،169،213  انجام شده:هزينه هاي   



  

           

  

  

  

  

    سال تولد:    63615نازنين.ع    نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    30/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدهزينه   وضعيت درماني:  ريال  11،750،079  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    64290محمد.ق  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    31/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  5،320،000  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65264امير.م  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    12/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  5،440،477  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    65369صابر.س  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    12/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  3،327،867  شده:هزينه هاي انجام   

  
  

  
    سال تولد:    65470امير.ق  نام و نام خانوادگي:   

  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    30/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  4،850،000  هاي انجام شده:هزينه   



  

           

  

  

  

    سال تولد:    65448محمد.ص   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    31/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  نشد هزينه پرداخت  وضعيت درماني:  ريال  1،350،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    100369صابر.س  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    18/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  درماني:وضعيت   ريال  2،277،765  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    64362قاسم.د  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    2/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  2،530،000  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    63922سانيار.ذ  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    18/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  7،015،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    100099مجتبي.م  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    25/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  5،891،193  انجام شده:هزينه هاي   



٢  

           

  

  

  

    سال تولد:    100407زهرا.پ   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    6/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدهزينه   وضعيت درماني:  ريال  2،592،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    64748سارا.ر  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    23/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  7،100،000  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65175محمد.ر  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    24/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  10،000،000  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    100488محمد.ك  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    4/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  2،966،162  شده: هزينه هاي انجام  

  
  

    سال تولد:    100496امير.ن  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    18/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  5،720،000  هزينه هاي انجام شده:  



  

           

  

  

  

  

    سال تولد:    65605مايده.ن    نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    5/5/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  پرداخت نشدهزينه   وضعيت درماني:  ريال  4،850،000  هزينه هاي انجام شده:  

  
  

    سال تولد:    63615نازنين.ع  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي  كودكان  مركز درماني:    23/6/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  1،165،725  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    1004421آريان.  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    11/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  66،205،236  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    100443ميالد.م  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    12/12/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  2،746،829  انجام شده:هزينه هاي   

  

  
    سال تولد:    100397ارشيا.ق  نام و نام خانوادگي:   

  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    1/12/1397  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكتر پنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  13،433،953  هزينه هاي انجام شده:  



٨١  

           

  

  

  

    سال تولد:    62053گلشن.م   نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    15/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزرگر  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  نشد هزينه پرداخت  وضعيت درماني:  ريال  5،525،576  هزينه هاي انجام شده:  

  

  
    سال تولد:    65175محمد.ر  نام و نام خانوادگي:   

  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    23/3/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  درماني: وضعيت  ريال  6،535،392  هزينه هاي انجام شده:  

 
    سال تولد:    65310حميد.ق  نام و نام خانوادگي:  
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    11/3/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت شد  وضعيت درماني:  ريال  5،541،941  هزينه هاي انجام شده:  

    سال تولد:    62386بهزاد.ط  نام و نام خانوادگي:   
  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  طبي كودكان  مركز درماني:    22/3/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترپنجوي  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشده  وضعيت درماني:  ريال  8،100،000  هزينه هاي انجام شده:  

  

  
    سال تولد:    65574امير.د  نام و نام خانوادگي:   

  ترخيص شد  آخرين وضعيت بيمار:      محل سكونت:  
  ب.شريعتي  مركز درماني:    15/4/1398  تاريخ ارائه خدمات:  
  دكترزنجاني  پزشك معالج:    ارتوپدي  بيماري:  
  هزينه پرداخت نشد  وضعيت درماني:  ريال  1،592،952  انجام شده:هزينه هاي   



 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 

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

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

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

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

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

 کاهش می یابد.%90متعارف در جامعه بیش از 

 

 کام و لب  شکاف

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

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

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

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

هزینه های اطاق جراحی ترمیمی، اطاق بیمارستانی و گفتار درمانی می باشد. لذا با توجه به امکانات و 

ی در مقایسه با هزینه های متعارف در جامعه بیش از سوبسید موجود در زنجیره امید هزینه این نوع جراح

  کاهش می یابد. 90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10281محمدرضا.ز

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 26/4/1398

 کتر فتحید پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 8،532،322ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10298مهدی.ع

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 26/4/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 27،511،017ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10333فاطمه.ه

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 23/4/1398

 دکتر فتحی ج:پزشک معال  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 23،535،854ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10471مهدی.ا

 کاردرمانی آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 اهالل احمر مرکز درمانی: 10/4/1398

 دکتر فتحی معالج:پزشک   ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 2،006،200ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10497ابولفضل.پ

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 2/5/1398

 دکتر فتحی شک معالج:پز  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10543سجاد.ر

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   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: 5،560،480ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10574پریسا.ع

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 22/3/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  رمیمیت بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 13،877،272ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10645طاهره.م

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 25/2/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی ری:بیما

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 19،422،727ریال 

 ام و نام خانوادگی: ن
 

  سال تولد: 10709مدینه.غ

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 8/7/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی ری:بیما

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 4،901،458ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

علی 

 10871اصغر.ح

  سال تولد:

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 9/5/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 3،940،257ریال 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10898ریحانه.م

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 یراعلمام مرکز درمانی: 16/5/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 7،962،013ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10914هانیه.م

 تجهیزات آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 هالل احمر مرکز درمانی: 31/2/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 7،048،000ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10947امید.ر

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   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: 10973لیدا.ع

 خدمات سرپایی آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم رمانی:مرکز د 13/7/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 2،184،324ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 10998علی اله.گ

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم رکز درمانی:م 22/5/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 24،922،192ریال 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11027دنیا.م

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 18/4/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 4،500،803ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11027روناک.م

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 12/4/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 6،868،637ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11054امیرعلی.م

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 مات:تاریخ ارائه خد
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 17/4/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 32،602،467ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11101نازنین رقیه.ع

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 خ ارائه خدمات:تاری
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 29/3/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 8،788،772ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11109مهری.ن

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 ریخ ارائه خدمات:تا
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 13/4/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 23،313،570ریال 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11112یاسمن.ش

 شدهجراحی  آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 15/4/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 1،143،354ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11137فاطمه.ن

 احی شدهجر آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 2/5/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 2،257،923ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11173محمد.آ

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم رکز درمانی:م 12/5/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 5،799،932ریال 

  سال تولد: 11175هدی.ر  نام و نام خانوادگی: 

 جراحی شده :آخرین وضعیت بیمار   محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم رکز درمانی:م 12/4/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 5،540،033ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11187آذین.ج

 جراحی شده بیمار:آخرین وضعیت    محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 28/5/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 5،799،932ریال 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11191سجاد.ر

 جراحی شده وضعیت بیمار:آخرین    محل سکونت:

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم مرکز درمانی: 22/5/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 9،797،130ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 111207فریبا.ح

 جراحی شده ن وضعیت بیمار:آخری   محل سکونت:

 امیراعلم مرکز درمانی: 22/7/1398  تاریخ ارائه خدمات:

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 5،799،932ریال 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11137فاطمه.ن

 جراحی شده رین وضعیت بیمار:آخ   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 

 نام و نام خانوادگی: 
 

  سال تولد: 11151حیات اله.ع

 جراحی شده آخرین وضعیت بیمار:   :محل سکونت

 تاریخ ارائه خدمات:
 

 امیراعلم رکز درمانی:م 13/2/1398

 دکتر فتحی پزشک معالج:  ترمیمی بیماری:

 هزینه های انجام شده:
 

 هزینه پرداخت نشد وضعیت درمانی: 22،793،877ریال 
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