
۲کد رهگیری بانک ۱کد رهگیری بانک (ریال)مبلغ پرداختی به بیمارستان(ریال)مبلغ پرونده در حس مهرثبتبیمارستانشهربیمارشماره

9803010572799995                                   4,090,000                               4,090,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.سعیده یازده ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است2274

9803010572800001                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان شهدای محراب یزد. 42بندرعباس.عارف دوساله به دلیل سوختگی بستری شده است2273

9803010572800003                                 15,000,000                             15,000,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.نوزاد یک ماههبه دلیلعفونت گردن بستری شده است2272

9803010572800005                                 15,000,000                             15,000,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان مرکز طبی کودکان.03کرمان.محمدطه سه ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2271

9803010572800006                                   7,000,000                               7,000,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکل تنفسی بستری شده است2270

9803010572799994                                   4,650,000                               4,650,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.نویدرضا هشت ماههبه دلیلتنگی نفس بستری شده است2269

9803010572799996                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودنبستری شده است2268

9803010572799997                                   3,900,000                               3,900,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان افشار یزد. 22یزد.سمیرا چهارده ساله به دلیلتروما بستری شده است2267

9803010572799998                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52خمینی شهر.امیرعلی هشت ماهه به دلیلبیماری قلبی بستری شده است2266

9803010572799999                                   4,500,000                               4,500,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2265

9803010572800000                                   8,000,000                               8,000,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52آبادان.نازنین دوسالهبه دلیل بیماری قلبی بستری شده است2264

9803040572881678                                      640,000                                  640,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.عبدالسالم چهارماههبه دلیل عفونت ریه بستری شده است2263

9803010572800002                                      900,000                                  900,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.آوانه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است2262

9803010572800004                                   1,740,000                               1,740,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزادتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2261

9803010572800007                                   3,880,000                               3,880,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.ملیسا پنج ماههبه دلیل عفونت ادراری بستری شده است2260

9803010572800008                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52مبارکه.نفس شش ماههبه دلیل بیماری قلبی بستری شده است2259

9803010572800009                                   2,900,000                               2,900,000 1398 اردیبهشت 31بیمارستان افشار یزد. 22جیرفت.محمدطاهایک ساله به دلیلتب و لرز بستری شده است2258

9803010572800010                                      920,000                                  920,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.طاها یک سالهبه دلیل تب وتشنج بستری شده است2257

9803010572800012                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40دهدشت. به دلیل نارس بودن بستری شده است1نوزاد تازه متولدقل2256

9803010572800013                                   5,460,000                               5,460,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.شهیاد تازه متولدبه دلیل نارس بودن بستری شده است2255

9803010572800014                                   8,000,000                               8,000,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52فوالدشهر.رومینا یک سالهبه دلیل بیماری قلبی بستری شده است2254

9803010572800019                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43زرقان. به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است2نوزادتازه متولد قل2253

9803010572800027                                   2,000,000                               2,000,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04شوسف.زهرا یک ماهه به دلیل انسداد ریه بستری شده است2252

9803010572800028                                   1,060,000                               1,060,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40پاتاوه.پنج ساله به دلیل تشنج بستری شده است(3)نوید2251

شفاِف شفاِف شفاف

.خیر محرتم، با تشکر از اعتامد شام به مجموعه حس مهر، در ادامه لیست بیامران حس مهر، لینک آنها، مبالغ پرداختی و کد رهگیری آنها آمده است



9803040572881679                                      560,000                                  560,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج. 54یاسوج.آراد چهارماههبه دلیالسهال و استفراغ بستری شده است2250

9803010572800032                                   1,000,000                               1,000,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.الیسا دوسالهبه دلیل تشنج بستری شده است2249

9803010572800017                                   8,000,000                               8,000,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان ابوذر اهواز. 28دزفول.مهدی شش سالهبه دلیل تشنج بستری شده است2248

9803010572800020                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43زرقان. به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1نوزادتازه متولد قل2247

9803010572800021                                   3,880,000                               3,880,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.کوثرده ساله به دلیآلبله مرغان بستری شده است2246

9803010572800024                                   3,430,000                               3,430,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بوشهر.امیرحسین هفت ماههبه دلیل نقص متابولیک بستری شده است2245

9803010572800029                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.فاطمهیک ساله به دلیلدیسترس تنفسی بستری شده است2244

9803010572800034                                   2,500,000                               2,500,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.داود چهارده سالهبه دلیل تب بستری شده است2243

9803010572800011                                   3,140,000                               3,140,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزادتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2242

9803010572800015                                   6,000,000                               6,000,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2241

9803010572800016                                   7,500,000                               7,500,000 1398 اردیبهشت 30میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.حامد یک سالهبه دلیل عفونت ریه بستری شده است2240

9803010572800018                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.نوزاد تازه متولد به دلیلضعف و بیحالی بستری شده است2239

9803010572800022                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.یک ماهه به دلیلعفونت ریه بستری شده است (2)یاسین2238

9803010572800023                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.آیسو تازه متولدبه دلیلعفونت ریه بستری شده است2237

9803010572800025                                   4,500,000                               4,500,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2236

9803010572800026                                      850,000                                  850,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نجمه زهرا هفت ماهه به دلیل تب بستری شده است2235

9803010572800030                                   2,580,000                               2,580,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.عماداهلل دوسالهبه دلیل تب و لرز شدید بستری شده است2234

9803010572800031                                 15,000,000                             15,000,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.علی اصغر پنج ماههبه دلیل تشنج بستری شده است2233

9803010572800033                                   2,700,000                               2,700,000 1398 اردیبهشت 30بیمارستان افشار یزد. 22بافق.عباسعلی دوساله به دلیل تب و لرزبستری شده است2232

9803010572800035                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 29بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12گرمسار.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است2231

9803010572800036                                 15,000,000                             15,000,000 1398 اردیبهشت 29بیمارستان مرکز طبی کودکان.03شهرری.سیدمهدی سه ماههبه دلیلعفونت ریه بستری شده است2230

9803010572800037                                   8,000,000                               8,000,000 1398 اردیبهشت 29بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.نرگسده ساله به دلیلکم خونی بستری شده است2229

9803010572800038                                   2,000,000                               2,000,000 1398 اردیبهشت 29بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26میناب.بهنازچهارده ساله به دلیلعفونت پا بستری شده است2228

9803010572800039                                   4,500,000                               4,500,000 1398 اردیبهشت 29بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد یک ماههبه دلیلعفونت ریه بستری شده است2227

9803010572800040                                   4,520,000                               4,520,000 1398 اردیبهشت 29بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21خواف.جنت دوازده سالهبه دلیالفت پالکت بستری شده است2226

9803040572881680                                   2,820,000                               2,820,000 1398 اردیبهشت 29بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.زینب ساداتدوساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است2225

9803040572881681                                   2,910,000                               2,910,000 1398 اردیبهشت 28بیمارستان ابوذر اهواز. 28نجف آباد.الناز چهارسالهبه دلیل تشنج بستری شده است2224

9803010572800041                                 15,000,000                             15,000,000 1398 اردیبهشت 28بیمارستان مرکز طبی کودکان.03اسالم شهر.زهرا دوماهه به دلیل مشکل روده بستری شده است2223

9803010572800042                                   1,880,000                               1,880,000 1398 اردیبهشت 28بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.رادوین سه ماههبه دلیل مشکل تنفسی بستری شده است2222

9803010572800043                                   2,440,000                               2,440,000 1398 اردیبهشت 28بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.ترنم یک ساله به دلیلتب و تشنج بستری شده است2221

9803010572800044                                 20,000,000                             20,000,000 1398 اردیبهشت 26بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.ابوالفضل چهارساله به دلیل صرع و تشنج بستری شده است2220



9803040572881682                                   5,200,000                               5,200,000 1398 اردیبهشت 26بیمارستان افشار یزد. 22آق قال.حذیفه پنج ماهه به دلیلبیماری قلبیبستری شده است2219

9803040572881683                                   1,900,000                               1,900,000 1398 اردیبهشت 26بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.پنج ساله به دلیلعفونت ریه بستری شده است(2)مائده2218

9803040572881684                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 26بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نوزاد تازه متولدبه دلیلزردی بستری شده است2217

9803050572020094                                   5,280,000                               5,280,000 1398 اردیبهشت 26بیمارستان افشار یزد. 22میبد.امیررضا دوساله به دلیلبیماری قلبیبستری شده است2216

9803050572020095                                   1,150,000                               1,150,000 1398 اردیبهشت 25بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج. 54یاسوج.آرسام هشت ماههبه دلیالسهال و تببستری شده است2215

9803050572020096                                   1,150,000                               1,150,000 1398 اردیبهشت 25بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج. 54یاسوج.آرشام هشت ماههبه دلیالسهال و تب بستری شده است2214

9803050572020097                                   3,070,000                               3,070,000 1398 اردیبهشت 25بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج. 54یاسوج.باران پنج سالهبه دلیلعفونت ریه بستری شده است2213

9803050572020098                                   2,760,000                               2,760,000 1398 اردیبهشت 25بیمارستان بوعلی ساری. 38بهشهر.محمدرضا هشت سالهبه دلیالفت پالکت بستری شده است2212

9803010572800045                                   1,700,000                               1,700,000 1398 اردیبهشت 25بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40پاتاوه.پنج ماهه به دلیلسرماخوردگی بستری شده است(2)امیرعباس2211

9803010572800046                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 25بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.حمید چهارساله به دلیلمسمومیت بستری شده است2210

9803010572800047                                   5,870,000                               5,870,000 1398 اردیبهشت 23بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21بجنورد.محمدمهدی هفت سالهبه دلیالفت پالکت بستری شده است2209

9803050572020099                                   4,500,000                               4,500,000 1398 اردیبهشت 23بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43شیراز.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکل تنفسی بستری شده است2208

9803050572020100                                   3,150,000                               3,150,000 1398 اردیبهشت 23بیمارستان افشار یزد. 22زاهدان.سلنا دوساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2207

9803050572020101                                   5,200,000                               5,200,000 1398 اردیبهشت 23بیمارستان افشار یزد. 22بندرعباس.مهتاب شش ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2206

9803050572020102                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 23بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اصفهان.مهرداد سیزده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2205

9803050572020104                                   2,660,000                               2,660,000 1398 اردیبهشت 22بیمارستان امام حسین اصفهان. 16یاسوج.درسا سه سالهبه دلیلبیماری کلیویبستری شده است2204

9803050572020105                                   1,580,000                               1,580,000 1398 اردیبهشت 22بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.فاطمه دوساله به دلیالفت پالکت بستری شده است2203

9803050572020106                                   2,280,000                               2,280,000 1398 اردیبهشت 22بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیرمحمدنه ماهه به دلیلعفونت ریه بستری شده است2202

9803050572020107                                      330,000                                  330,000 1398 اردیبهشت 22بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرحسین یک ساله به دلیالسهال بستری شده است2201

9803050572020108                                   2,100,000                               2,100,000 1398 اردیبهشت 22بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27جیرفت.آراز یک ساله به دلیل بیماری سل بستری شده است2200

9803050572020109                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 22بیمارستان ابوذر اهواز. 28بندر ماهشهر.زهرا دوماهه به دلیلعفونت ریه بستری شده است2199

9803040572881615                                   7,000,000                               7,000,000 1398 اردیبهشت 22بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.چهارساله به دلیل افت پالکت بستری شده است (4)محمدجواد2198

9803050572020110                                      480,000                                  480,000 1398 اردیبهشت 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.ستایش دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است2197

9803050572020111                                      900,000                                  900,000 1398 اردیبهشت 21بیمارستان ضیائی اردکان. 51میبد.نازنین زهرا پنج سالهبه دلیل عمل لوزهبستری شده است2196

9803050572020112                                      920,000                                  920,000 1398 اردیبهشت 21بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.سوگند تازه متولد به دلیلعفونت ریه بستری شده است2195

9803040572881616                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 21بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12گرمسار.نوزادیک ماهه به دلیلعفونت ادراری بستری شده است2194

9803040572881617                                   4,220,000                               4,220,000 1398 اردیبهشت 21بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دره شهر.نهال دوسالهبه دلیل بیماری فاویسم بستری شده است2193

9803040572881618                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 19بیمارستان رازی قائمشهر. 39قائم شهر.محمدطاها یک ماهه به دلیلدیسترس تنفسی بستری شده است2192

9803050572020113                                   3,000,000                               3,000,000 1398 اردیبهشت 19بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27جیرفت.علی دوماهه به دلیل تشنج بستری شده است2191

9803040572881619                                   4,500,000                               4,500,000 1398 اردیبهشت 19بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2190

9803040572881620                                   2,500,000                               2,500,000 1398 اردیبهشت 19بیمارستان امام خمینی ایالم. 53چوار.نوزاد تازه متولدبه دلیلدیسترس تنفسیبستری شده است2189



9803040572881622                                   4,280,000                               4,280,000 1398 اردیبهشت 17بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است2188

9803040572881621                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 17بیمارستان افشار یزد. 22بوانات.الینا یک ماههبه دلیلتشنج بستری شده است2187

9803050572020114                                      370,000                                  370,000 1398 اردیبهشت 17بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدیاسین دوسالهبه دلیل تب بستری شده است2186

9803050572020115                                   3,960,000                               3,960,000 1398 اردیبهشت 17بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.احسان سه ماههبه دلیلعفونت ریه بستری شده است2185

9803050572020116                                   3,500,000                               3,500,000 1398 اردیبهشت 17بیمارستان افشار یزد. 22یزد.محمدطاها چهارماههبه دلیلبیماری قلبیبستری شده است2184

9803050572020117                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 17بیمارستان گلستان اهواز. 59بندر ماهشهر.رقیه پنج ماههبهدلیلبیماری قلبی بستری شده است2183

9803050572020118                                   3,000,000                               3,000,000 1398 اردیبهشت 16بیمارستان بوعلی ساری. 38ساری.محسن شانزده ساله به دلیلبیماری خودایمنیبستری شده است2182

9803040572881623                                   3,010,000                               3,010,000 1398 اردیبهشت 16بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.عدنان ده ماههبه دلیل تشنج بستری شده است2181

9803040572881624                                   3,280,000                               3,280,000 1398 اردیبهشت 16بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21تربت حیدریه.زهراشش سالهبه دلیلمشکل تنفسی بستری شده است2180

9803040572881625                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 16بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.محسن پنج سالهبه دلیل کم خونی بستری شده است2179

9803050572020119                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 16بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اصفهان.نازنین رقیه سه ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2178

9803050572020120                                   1,200,000                               1,200,000 1398 اردیبهشت 16بیمارستان ضیائی اردکان. 51میبد.ربابه سیزده سالهبه دلیل آپاندیس بستری شده است2177

9803040572881627                                   2,450,000                               2,450,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نیک شهر.رکسانه نه ساله به دلیل مشکل قلبی مادرزادی بستری شده است2176

9803050572020121                                   2,010,000                               2,010,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.بنیامین ده ساله به دلیلمشکل قلبی بستری شده است2175

9803050572020122                                      540,000                                  540,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نازنین زهراسه ماهه به دلیالسهال و استفراغ بستری شده است2174

9803050572020123                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52زرین شهر.طناز ده ماههبه دلیل بیماری قلبی بستری شده است2173

9803050572020124                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اصفهان.یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است(2)اباالفضل2172

9803050572020125                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52خمینی شهر.زهرایک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2171

9803050572020126                                   2,500,000                               2,500,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.فاطیما سیزده سالهبه دلیلدرد شکم بستری شده است2170

9803040572881626                                   3,300,000                               3,300,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.آیتک سه ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است2169

9803040572881629                                   7,000,000                               7,000,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است(2)محمد2168

9803040572881628                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 15بیمارستان ابوذر اهواز. 28شوش.حسیندوماهه به دلیلمشکل متابولیک بستری شده است2167

9803040572881632                                   4,190,000                               4,190,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.نه ساله به دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است(2)مانی2166

9803040572881630                                   4,830,000                               4,830,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه.محمدطاها شش ماهه به دلیلعفونت ریه بستری شده است2165

9803040572881633                                   5,000,000                               5,000,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.مهرادیک ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است2164

9803040572881636                                   2,000,000                               2,000,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.محمد یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است2163

9803040572881637                                   7,500,000                               7,500,000 1398 اردیبهشت 14میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.یوسف شش ساله به دلیلضعف و بیحالی بستری شده است2162

9803050572020127                                   1,100,000                               1,100,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یک ساله به دلیل بیماری سلیاک بستری شده است(2)انیسه2161

9803040572881631                                   4,750,000                               4,750,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.بهار پنج سالهبه دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است2160

9803050572020128                                      680,000                                  680,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.هشت ماهه به دلیالسهال بستری شده است(2)امیرحسین2159

9803050572020129                                      820,000                                  820,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2158



9803040572881634                                   2,500,000                               2,500,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17برازجان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2157

9803040572881635                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21بجنورد.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکل رودهبستری شده است2156

9803050572020130                                   4,290,000                               4,290,000 1398 اردیبهشت 14بیمارستان افشار یزد. 22یزد.ماهانچهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2155

9803050572020131                                   2,270,000                               2,270,000 1398 اردیبهشت 12بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.خالد ده ساله به دلیل شکستگی لگن بستری شده است2154

9803050572020132                                   1,000,000                               1,000,000 1398 اردیبهشت 12بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.آیسل نه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است2153

9803040572881638                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 12بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43زاهدان.یاسینتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است2152

9803040572881639                                   5,620,000                               5,620,000 1398 اردیبهشت 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عرفان ده ساله به دلیآلنمی آپالستیک بستری شده است2151

9803040572881640                                   5,000,000                               5,000,000 1398 اردیبهشت 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.سامیارتازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است2150

9803040572881641                                   4,010,000                               4,010,000 1398 اردیبهشت 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.محمدرضا سه ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است2149

9803050572020133                                   1,140,000                               1,140,000 1398 اردیبهشت 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.یسنا یک ساله به دلیل عفونت بستری شده است2148

9803050572020134                                   3,000,000                               3,000,000 1398 اردیبهشت 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.یک ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است(2)یسنا2147

9803050572020135                                   1,500,000                               1,500,000 1398 اردیبهشت 10بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیرمحمد یازده ساله به دلیل تشنج بستری شده است2146

9803050572020136                                      550,000                                  550,000 1398 اردیبهشت 10بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ستایش هشت ساله به دلیل عفونت بستری شده است2145

9803040572881643                                      640,000                                  640,000 1398 اردیبهشت 10بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.سامیار هفت ماهه به دلیلتب بستری شده است2144

9803040572881642                                   2,900,000                               2,900,000 1398 اردیبهشت 10بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.شش ماهه به دلیل نرمی حنجره بستری شده است(2)سارا2143

9803040572881646                                   4,180,000                               4,180,000 1398 اردیبهشت 9بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2142

9803040572881647                                   3,240,000                               3,240,000 1398 اردیبهشت 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکل تنفسی بستری شده است2141

9803040572881644                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 9بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.علی احمد نه ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است2140

9803040572881645                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 9بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.اسراء سیزده ساله به دلیل ضربه به سر بستری شده است2139

9803050572020137                                      600,000                                  600,000 1398 اردیبهشت 9بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یگانه هشت ساله به دلیآلپاندیس بستری شده است2138

9803050572020138                                   7,000,000                               7,000,000 1398 اردیبهشت 9بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52خمینی شهر.نیایش دوماهه به دلیلبیماری قلبی بستری شده است2137

9803040572881648                                   1,400,000                               1,400,000 1398 اردیبهشت 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2136

9803050572020139                                   1,500,000                               1,500,000 1398 اردیبهشت 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.مونا سیزده ساله به دلیلسندرم فانکونی بستری شده است2135

9803040572881653                                   2,000,000                               2,000,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.حسنا سه ساله به دلیل شکستگی انگشت دست بستری شده است2134

9803050572020140                                   3,790,000                               3,790,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52مسجدسلیمان.آدرینا ده ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2133

9803050572020141                                   3,000,000                               3,000,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان افشار یزد. 22یزد.ابوالفضل سیزده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2132

9803040572881649                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.هاکان یک ماههبه دلیل نارس بودن بستری شده است2131

9803040572881650                                   3,500,000                               3,500,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلعفونت ریه بستری شده است2130

9803040572881652                                   3,000,000                               3,000,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.رقیهچهارساله به دلیل عمل لوزهبستری شده است2129

9803040572881654                                   8,000,000                               8,000,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ویهانسه ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است2128

9803040572881656                                   2,600,000                               2,600,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.مهسا یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است2127



9803040572881657                                   1,460,000                               1,460,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دره شهر.سروینا هشت ماههبه دلیل عفونت ریه بستری شده است2126

9803040572881659                                   9,000,000                               9,000,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.آرمین دوساله به دلیل تشنج بستری شده است2125

9803040572881651                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.محمدعمر پنج ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است2124

9803040572881655                                   3,260,000                               3,260,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.عقیل یازده ماهه به دلیل اسهال شدید بستری شده است2123

9803040572881658                                   8,000,000                               8,000,000 1398 اردیبهشت 8بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.علیچهارساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است2122

9803040572881660                                   2,630,000                               2,630,000 1398 اردیبهشت 7بیمارستان ابوذر اهواز. 28ایذه.معراج یک ساله به دلیل ضعف و بیحالیبستری شده است2121

9803040572881665                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 7بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43کوار.آرمان دوماههبه دلیل مشکل تنفسی بستری شده است2120

9803040572881663                                   4,940,000                               4,940,000 1398 اردیبهشت 7میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.یاسینتازه متولد به دلیلنارس بودنبستری شده است2119

9803040572881664                                   3,900,000                               3,900,000 1398 اردیبهشت 7میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.یسنا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2118

9803040572881667                                   3,000,000                               3,000,000 1398 اردیبهشت 7بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.محمدعلی دوماهه به دلیل تشنج بستری شده است2117

9803040572881668                                   3,850,000                               3,850,000 1398 اردیبهشت 7بیمارستان شهید منتظری نجف آباد. 31نجف آباد.مزمل شش ساله به دلیل آسیب دیدگی دستها بستری شده است2116

9803040572881661                                   1,000,000                               1,000,000 1398 اردیبهشت 7بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40بوشهر.فاطمه چهارساله به دلیلعفونت بستری شده است2115

9803040572881662                                      900,000                                  900,000 1398 اردیبهشت 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.الهه یازده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است2114

9803050572020142                                      910,000                                  910,000 1398 اردیبهشت 7بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.رضا یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است2113

9803050572020143                                   3,500,000                               3,500,000 1398 اردیبهشت 7بیمارستان افشار یزد. 22یزد.یک ماهه به دلیلبیماری قلبی بستری شده است (1)امیدرضا2112

9803040572881666                                      770,000                                  770,000 1398 اردیبهشت 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.ساعده چهارماهه به دلیل تب بستری شده است2111

9803050572020144                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان شهید منتظری نجف آباد. 31نجف آباد.امیررضا پنج ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است2110

9803050572020145                                      960,000                                  960,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج. به دلیل نارس بودن بستری شده است2نوزاد تازه متولد قل2109

9803050572020146                                   1,010,000                               1,010,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج. به دلیل نارس بودن بستری شده است1تازه متولد قل(1)یاسین2108

9803040572881670                                   2,500,000                               2,500,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ستیایک ماهه به دلیل سیانوز بستری شده است2107

9803050572020147                                   4,400,000                               4,400,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان شهدای محراب یزد. 42سیرجان.آیناز سه ساله به دلیل سوختگی بستری شده است2106

9803050572020148                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.زین العابدین یک ساله به دلیل تب بستری شده است2105

9803050572020149                                      550,000                                  550,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرحسنچهارماهه به دلیل اسهال بستری شده است2104

9803040572881669                                   2,800,000                               2,800,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزادتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2103

9803040572881673                                   5,500,000                               5,500,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.سارینا دو ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است2102

9803040572881675                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.عباس نه ساله به دلیل بیماری فاویسم بستری شده است2101

9803040572881671                                   7,000,000                               7,000,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.چهارساله به دلیل افت پالکت بستری شده است (3)محمدجواد2100

9803040572881672                                   8,000,000                               8,000,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.ده ساله به دلیل سل ریوی بستری شده است(1)عبدالباسط2099

9803040572881674                                   2,000,000                               2,000,000 1398 اردیبهشت 5بیمارستان افشار یزد. 22یزد.به دلیلعفونت ریه بستری شده است (2)نوزاد تازه متولد2098

9803040572881676                                   3,500,000                               3,500,000 1398 اردیبهشت 4بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکالت تنفسی بستری شده است2097

9803050572020150                                   2,500,000                               2,500,000 1398 اردیبهشت 4بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.محمدمهدی چهارماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است2096



9803050572020151                                   6,500,000                               6,500,000 1398 اردیبهشت 3بیمارستان افشار یزد. 22چابهار.جمیله ده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2095

9802070572208414                                   1,600,000                               1,600,000 1398 اردیبهشت 3بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است2094

9802070572267508                                   4,500,000                               4,500,000 1398 اردیبهشت 2بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.دانیال یازده سالهبه دلیل مشکل کلیوی بستری شده است2093

9802070572208415                                   4,000,000                               4,000,000 1398 اردیبهشت 2بیمارستان افشار یزد. 22ابرکوه.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است2092

9802070572267507                                   7,000,000                               7,000,000 1398 اردیبهشت 2بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.نوزاد تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی بستری شده است2091

9802090572451397                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.مهدی سه ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است2090

9802070572267510                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43دلوار.امیرمحمدتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است2089

9802070572267509                                   7,500,000                               7,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.هلنا هشت ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است2088

9802070572267514                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 31میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.محمدجواد ده ماهه به دلیل اسهال بستری شده است2087

9802070572267515                                   6,290,000                               6,290,000 1398 فروردین 31بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد. 41سورشجان.مریم شانزده سالهبه دلیلبیماری ام اس بستری شده است2086

9802070572267516                                   4,570,000                               4,570,000 1398 فروردین 31بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.علیرضا دوازده ساله به دلیل اختالل در اندام های حرکتی بستری شده است2085

9802070572267517                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.فاطمه پنج ماههبه دلیل عفونت ریه بستری شده است2084

9802070572267518                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.رقیهتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است2083

9802070572267519                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.راضیه سیزده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است2082

9802070572267520                                   3,260,000                               3,260,000 1398 فروردین 31بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیرحسام تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است2081

9802070572267521                                   5,550,000                               5,550,000 1398 فروردین 31بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیررضا تازه متولد به دلیل سیانوز بستری شده است2080

9802070572267523                                   4,140,000                               4,140,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.رادین تازه متولد به دلیلمشکل تنفسیبستری شده است2079

9802070572267524                                   4,010,000                               4,010,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.محمدحافظ ده ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است2078

9802070572267525                                   2,150,000                               2,150,000 1398 فروردین 31میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49ابرکوه.محمدسینا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2077

9802070572267526                                   3,430,000                               3,430,000 1398 فروردین 31بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.شش ماهه به دلیل نرمی حنجره بستری شده است(1)سارا2076

9802070572267527                                   6,500,000                               6,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27بهارستان تهران.مارال تازه متولدبه دلیل نارس بودن بستری شده است2075

9802070572267528                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است2074

9802070572267529                                   7,000,000                               7,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است2073

9802070572253238                                   7,000,000                               7,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.چهارساله به دلیل افت پالکت بستری شده است (2)محمدجواد2072

9802070572208416                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.هانیه دوماههبه دلیل عفونت ریه بستری شده است2071

9802070572208418                                      950,000                                  950,000 1398 فروردین 31بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.سه ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است (1)امیررضا2070

9802070572208419                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.پریا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2069

9802070572208421                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان افشار یزد. 22یزد.به دلیلعفونت ریه بستری شده است (1)نوزاد تازه متولد2068

9802070572208422                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکل تنفسیبستری شده است2067

9802070572208423                                   7,000,000                               7,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.فاطمه چهارده سالهبه دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است2066

9802070572208424                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 31میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49بندرعباس.محمد یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است2065



9802070572208426                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.الهه سه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است2064

9802070572208427                                   3,500,000                               3,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.زینبسیزده ساله به دلیل التهاب روده بستری شده است2063

9802070572208428                                   3,600,000                               3,600,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.حمید سه ساله به دلیل فتق بستری شده است2062

9802070572208429                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2061

9802070572208430                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27زارچ.یاسر تازه متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است2060

9802070572267531                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان مرکز طبی کودکان.03شهریار.یسنا یک ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است2059

9802070572208431                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.سدیس دوساله به دلیل تشنج بستری شده است2058

9802070572208432                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27هرات.نوزاد تازه متولد به دلیلتنگی نفس بستری شده است2057

9802070572208433                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.عبدالحمید چهارده ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است2056

9802070572267511                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 31بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.نجوا چهارساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است2055

9802070572267512                                   6,200,000                               6,200,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اصفهان.یک سالهبه دلیل بیماری قلبی بستری شده است(1)اباالفضل2054

9802090572451398                                   4,770,000                               4,770,000 1398 فروردین 31بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلسم زدائی بستری شده است2053

9802070572267513                                   1,360,000                               1,360,000 1398 فروردین 31بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ایلیاتازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است2052

9802090572451399                                      500,000                                  500,000 1398 فروردین 31بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نیکا پنج ساله به دلیل درد پهلو بستری شده است2051

9802070572267522                                      930,000                                  930,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.فاطمه یازده ساله به دلیل تب بستری شده است2050

9802070572267530                                      640,000                                  640,000 1398 فروردین 31بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.چهارماهه به دلیل اسهال بستری شده است (1)امیرحسن2049

9802090572451400                                   1,570,000                               1,570,000 1398 فروردین 31بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دره شهر.یاسمین پنج سالهبه دلیالسهال و استفراغ شدید بستری شده است2048

9802090572451401                                      310,000                                  310,000 1398 فروردین 31بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دره شهر.نازنین زهرا یک ساله به دلیل کم خونی بستری شده است2047

9802070572208417                                   1,740,000                               1,740,000 1398 فروردین 31بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.پنج ساله به دلیل بیماری آنمی آپالستیک بستری شده است (10)عدنان2046

9802070572208420                                   2,490,000                               2,490,000 1398 فروردین 31بیمارستان ابوذر اهواز. 28سوسنگرد.سیزده ساله به دلیل نارسایی کلیوی بستری شده است (2)سمیه2045

9802090572451402                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 31بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43شیراز.نوزادتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است2044

9802070572208425                                      800,000                                  800,000 1398 فروردین 31بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.یاسینیک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است2043

9802090572451403                                   3,600,000                               3,600,000 1398 فروردین 29بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.خدیجه پانزده سالهبه دلیل تشنج بستری شده است2042

9802090572451404                                   7,190,000                               7,190,000 1398 فروردین 29بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52بروجن.الینا سادات سه ماههبه دلیل بیماری قلبی بستری شده است2041

9802090572451405                                   2,300,000                               2,300,000 1398 فروردین 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.علیرضا دوازده ساله به دلیل پارگی آپاندیس بستری شده است2040

9802090572451406                                   1,900,000                               1,900,000 1398 فروردین 29بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.امیرمختار پنج ماههبه دلیل عفونت ریه بستری شده است2039

9802070572208434                                   7,420,000                               7,420,000 1398 فروردین 29بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است2038

9802070572208435                                   2,560,000                               2,560,000 1398 فروردین 29بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.کوثر هشت ساله به دلیل تشنج بستری شده است2037

9802070572208436                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 29بیمارستان بهارلو تهران. 30شیراز.نوزاد تازه متولدبه دلیل عفونت ریه بستری شده است2036

9802070572208437                                   3,230,000                               3,230,000 1398 فروردین 29بیمارستان ابوذر اهواز. 28اندیمشک.علی یک ساله به دلیل افتادگی مجرای ادراری بستری شده است2035

9802070572208438                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 29بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.علیرضا ششساله به دلیل غرق شدگی بستری شده است2034



9802070572208439                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 29بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.حمیدرضا پنج ساله به دلیل غرق شدگی بستری شده است2033

9802070572208440                                   8,250,000                               8,250,000 1398 فروردین 29بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43شیراز.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2032

9802070572208441                                   2,930,000                               2,930,000 1398 فروردین 29بیمارستان افشار یزد. 22یزد.حسین نهساله به دلیل بریدگیدست بستری شده است2031

9802070572208442                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 29بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.امیراحسان سه ماهه به دلیل بیماری حنجره بستری شده است2030

9802070572208443                                 10,000,000                             10,000,000 1398 فروردین 29بیمارستان مرکز طبی کودکان.03شهریار.امیرمهدی سیزده ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است2029

9802070572208444                                   6,500,000                               6,500,000 1398 فروردین 28بیمارستان ابوذر اهواز. 28اندیمشک.چهارسالهبه دلیالسهال و استفراغ شدید بستری شده است(1)امیرعلی2028

9802070572271901                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 28بیمارستان ابوذر اهواز. 28بندر امام خمینی.راحله نه ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است2027

9802070572253239                                   2,400,000                               2,400,000 1398 فروردین 28بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دولت آباد.نه ماهه به دلیلعفونت ریه بستری شده است (2)یکتا2026

9802080572314034                                   4,550,000                               4,550,000 1398 فروردین 28بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26شاهدیه.رحمت اله شانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است2025

9802080572314035                                   3,100,000                               3,100,000 1398 فروردین 28بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شاهین شهر.ماهان دوماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است2024

9802080572314036                                   3,200,000                               3,200,000 1398 فروردین 28بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.امیرعلیده ساله به دلیل استفراغ و دل درد شدید بستری شده است2023

9802080572314037                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 28بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.محسن پانزده سالهبه دلیل درد شکم بستری شده است2022

9802080572314039                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 28بیمارستان افشار یزد. 22زارچ.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2021

9802080572314040                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 28بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21تایباد.یک ماهه به دلیآلترزی مری بستری شده است (1)نیال2020

9802080572314041                                   3,850,000                               3,850,000 1398 فروردین 28بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21چابهار.محدث پنج ساله به دلیل تب بستری شده است2019

9802080572314042                                   1,800,000                               1,800,000 1398 فروردین 28بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نجف آباد.عسل پنج ساله به دلیل مننژیت بستری شده است2018

9802080572314043                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 28بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.محمد دوساله به دلیل التهاب غدد لنفاوی بستری شده است2017

9802080572295269                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 28بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.آرمینشش ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است2016

9802080572295270                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 28بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نوزاد تازه متولدبه دلیلدیسترس تنفسی بستری شده است2015

9802080572295271                                   4,280,000                               4,280,000 1398 فروردین 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.مائده یک ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است2014

9802080572295272                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 28بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.مجید هشت ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است2013

9802080572295268                                   2,750,000                               2,750,000 1398 فروردین 28بیمارستان بوعلی ساری. 38مینودشت.محنا یازده ماهه به دلیالسهال و استفراغ شدیدبستری شده است2012

9802080572314038                                      900,000                                  900,000 1398 فروردین 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یسنا نه ماههبه دلیل تب بستری شده است2011

9802090572451407                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 28بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21نیشابور.علی پانزده ساله به دلیل مشکل کلیه بستری شده است2010

9802090572451408                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 28بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است2009

9802090572451409                                   1,200,000                               1,200,000 1398 فروردین 28بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نازنین ده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است2008

9802090572451410                                   1,000,000                               1,000,000 1398 فروردین 27بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.ابوالفضل یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است2007

9802080572295274                                   3,150,000                               3,150,000 1398 فروردین 27بیمارستان افشار یزد. 22کرمان.روشنا یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2006

9802090572451411                                   3,580,000                               3,580,000 1398 فروردین 27بیمارستان افشار یزد. 22صفاشهر.ابوالفضل چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2005

9802080572295276                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 27بیمارستان افشار یزد. 22یزد.مارال پنج ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است2004

9802090572451412                                      790,000                                  790,000 1398 فروردین 27بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.حسینیک ساله به دلیل تشنج بستری شده است2003



9802090572451413                                   1,000,000                               1,000,000 1398 فروردین 27بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.عباس یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است2002

9802090572451414                                   2,500,000                               2,500,000 1398 فروردین 27بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21چناره.زهرا سه ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است2001

9802080572295273                                   1,300,000                               1,300,000 1398 فروردین 27بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.علیرضا چهارده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است2000

9802080572295275                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 27بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.کامبیز ده ساله به دلیل شکستگی فک بستری شده است1999

9802080572295277                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 27بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.مهدی دوماهه به دلیل مننژیت بستری شده است1998

9802080572295278                                   3,700,000                               3,700,000 1398 فروردین 27بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27رفسنجان.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکالت تنفسی بستری شده است1997

9802080572295279                                   2,340,000                               2,340,000 1398 فروردین 27بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.یاسمن یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است1996

9802080572295280                                   3,680,000                               3,680,000 1398 فروردین 27بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.علی یک ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است1995

9802080572295281                                   4,770,000                               4,770,000 1398 فروردین 26بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.اسماعیل چهارده ساله به دلیل شکستگی مچ دست بستری شده است1994

9802080572295282                                   5,240,000                               5,240,000 1398 فروردین 26بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1993

9802080572295283                                   3,850,000                               3,850,000 1398 فروردین 26بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.محمدایمان چهارساله به دلیل عمل لوزه بستری شده است1992

9802080572295284                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 26بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12گرمسار.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1991

9803040572881677                                 11,740,000                             11,740,000 1398 فروردین 26بیمارستان امام حسین تهران. 58تهران.محمدامین نه ساله به دلیل تشنج بستری شده است1990

9802080572295286                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 26بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.پارمیس یک ساله به دلیل انسداد روده بستری شده است1989

9802080572295287                                   2,720,000                               2,720,000 1398 فروردین 26بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.مهزیار هفت ماهه به دلیل تب بستری شده است1988

9802080572295288                                   5,350,000                               5,350,000 1398 فروردین 26بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ابوالفضل سه ساله به دلیل معلولیت بستری شده است1987

9802090572451415                                      570,000                                  570,000 1398 فروردین 26بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.مهسا سه ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1986

9802090572451416                                   2,800,000                               2,800,000 1398 فروردین 26بیمارستان رازی قائمشهر. 39سوادکوه.رضا یک ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است1985

9802080572295285                                   2,200,000                               2,200,000 1398 فروردین 26بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.علی شانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1984

9802090572451417                                   2,000,000                               2,000,000 1398 فروردین 26بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکالت تنفسی بستری شده است1983

9802090572451418                                   7,000,000                               7,000,000 1398 فروردین 26بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21توس. بستری شده استITPدوازده ساله به دلیل  (2)فاطمه1982

9802090572451419                                   3,700,000                               3,700,000 1398 فروردین 25بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.امیرعلی دوساله به دلیل عفونت بستری شده است1981

9802090572451420                                   5,800,000                               5,800,000 1398 فروردین 25بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل بلع مکونیوم بستری شده است1980

9802090572451421                                   6,000,000                               6,000,000 1398 فروردین 25بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.حسنا دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1979

9802090572451422                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 25بیمارستان افشار یزد. 22یزد.امید دوازده ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است1978

9802090572451423                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 25بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43فیروزآباد.نوزادتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1977

9802090572451424                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 25بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1976

9802080572295290                                   3,560,000                               3,560,000 1398 فروردین 25بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکل قلبی بستری شده است1975

9802090572451425                                   1,100,000                               1,100,000 1398 فروردین 25بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ماهان چهارساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1974

9802090572451426                                   1,230,000                               1,230,000 1398 فروردین 25بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40مارگون.ده ساله به دلیل دیابت بستری شده است (2)سارا1973

9802090572451427                                      830,000                                  830,000 1398 فروردین 25بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه یک ساله به دلیل تب بستری شده است1972



9802080572295289                                   6,500,000                               6,500,000 1398 فروردین 25بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.علی سه ماهه به دلیلسندرم نفروتیک بستری شده است1971

9802080572318714                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 25بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.یوسف نه ماهه به دلیل آسیب انگشت دست بستری شده است1970

9802080572318715                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 25بیمارستان شهدای کارگر یزد. 44یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترستنفسی بستری شده است1969

9802080572318716                                   9,000,000                               9,000,000 1398 فروردین 25بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43سعادت شهر.النا یک ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1968

9802080572318717                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 24بیمارستان طالقانی ایالم. 29ایالم.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1967

9802080572318720                                   6,000,000                               6,000,000 1398 فروردین 24بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12سمنان.محمد چهارماهه به دلیل تشنج بستری شده است1966

9802080572318721                                   9,000,000                               9,000,000 1398 فروردین 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اردل.مهزیار هشت ماهه به دلیل بیماری ریوی بستری شده است1965

9802080572318722                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 24بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.رحمان چهارده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1964

9802080572318723                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 24بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت بستری شده است1963

9802080572318718                                   1,300,000                               1,300,000 1398 فروردین 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.ام البنین دوماهه به دلیل سرفه بستری شده است1962

9802080572318719                                   6,500,000                               6,500,000 1398 فروردین 24بیمارستان افشار یزد. 22چابهار.سارینا یازده ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1961

9802080572318725                                   4,230,000                               4,230,000 1398 فروردین 21بیمارستان ابوذر اهواز. 28شادگان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1960

9802080572318726                                   5,600,000                               5,600,000 1398 فروردین 21بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد. بستری شده استITPشش ساله به دلیل  (4)مبین1959

9802080572318727                                   4,680,000                               4,680,000 1398 فروردین 21بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد. بستری شده استITPچهارده ساله به دلیلبیماری  (2)مبینا1958

9802080572318728                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 21بیمارستان افشار یزد. 22یزد.محمدحسین دوساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1957

9802080572318724                                   6,500,000                               6,500,000 1398 فروردین 21بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17برازجان.امیرحسین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1956

9802090572451428                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 21بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.هفت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است (2)نرگس1955

9802090572451429                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 21بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.اسرا یک ماهه به دلیالسهال و استفراغ شدید بستری شده است1954

9802090572447443                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 21بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.عبدالرحمان دوماهه به دلیل تشنج بستری شده است1953

9802090572447444                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 21بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است1952

9802090572447445                                      630,000                                  630,000 1398 فروردین 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سلما شش ساله به دلیل صرع بستری شده است1951

9802090572447446                                   4,300,000                               4,300,000 1398 فروردین 21میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.مصطفی نه ساله به دلیل عفونت بیضه بستری شده است1950

9802090572447447                                   1,000,000                               1,000,000 1398 فروردین 21بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج. به دلیل نارس بودن بستری شده است2نوزاد تازه متولد قل1949

9802090572447448                                   1,570,000                               1,570,000 1398 فروردین 21بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج. به دلیل نارس بودن بستری شده است1نوزاد تازه متولد قل1948

9802090572447449                                   1,360,000                               1,360,000 1398 فروردین 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نازنین زهرا سه ساله به دلیل تشنج بستری شده است1947

9802090572447450                                   3,700,000                               3,700,000 1398 فروردین 20بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.الناز یک سالهبه دلیل تب و لرز شدید بستری شده است1946

9802080572318733                                   9,000,000                               9,000,000 1398 فروردین 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ابوبکر یک ساله به دلیل تاالسمی ماژور بستری شده است1945

9802090572447451                                   2,360,000                               2,360,000 1398 فروردین 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.پنج ساله به دلیل بیماری آنمی آپالستیک بستری شده است (9)عدنان1944

9802090572447452                                   6,500,000                               6,500,000 1398 فروردین 20بیمارستان ابوذر اهواز. 28اللی.مهرسانا یک ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1943

9802080572318734                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 20بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.عبیداله دوازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1942

9802080572318729                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 20بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیآلسیب کتفبستری شده است1941



9802080572318730                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 20بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.آرینسیزده سالهبه دلیل آلرژی بستری شده است1940

9802080572318731                                   5,850,000                               5,850,000 1398 فروردین 20بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.زینب ده ماهه به دلیل عفونت بستری شده است1939

9802080572318732                                   6,700,000                               6,700,000 1398 فروردین 20بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.نرگس سیزده ساله به دلیل تشنج بستری شده است1938

9802080572318736                                 10,000,000                             10,000,000 1398 فروردین 19بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.رویا سه ساله به دلیل تب بستری شده است1937

9802080572318735                                   5,400,000                               5,400,000 1398 فروردین 19بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.لمیا سه ماهه به دلیل اسهال شدید بستری شده است1936

9802090572447453                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 19بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.محمدعلی دوساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1935

9802080572295291                                   7,500,000                               7,500,000 1398 فروردین 18بیمارستان افشار یزد. 22یزد.فرحناز دوساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است1934

9802090572447433                                   5,720,000                               5,720,000 1398 فروردین 18بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زابل.امان اهلل یازده ساله به دلیل استفراغ بستری شده است1933

9802090572447454                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12گرمسار.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1932

9802090572447434                                   5,500,000                               5,500,000 1398 فروردین 18بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.فاطمه دوازده ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است1931

9802090572447435                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21قوچان.زهرا چهارماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1930

9802090572447436                                   7,000,000                               7,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.ابوالفضل سیزده ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1929

9802090572447455                                   2,000,000                               2,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.عبدالرشید سهماهه به دلیل تب بستری شده است1928

9802090572447437                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمد چهارده ساله به دلیل پانکراتیت حاد بستری شده است1927

9802090572447456                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرکرد.محمدرضا هفت ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1926

9802090572447438                                   7,000,000                               7,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1925

9802090572447439                                   7,000,000                               7,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1924

9802090572447457                                      730,000                                  730,000 1398 فروردین 18بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.مهری ماه شش ماههبه دلیل عفونت ریه بستری شده است1923

9802090572447458                                   2,200,000                               2,200,000 1398 فروردین 18بیمارستان شهید منتظری نجف آباد. 31اصفهان.نوزاد تازه متولد به دلیلنارسایی ریوی بستری شده است1922

9802090572447440                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان شهید منتظری نجف آباد. 31نجف آباد.نیما هشت ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است1921

9802090572447459                                   3,500,000                               3,500,000 1398 فروردین 18بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.ستایش یک ساله به دلیلسندرم کاوازاکی بستری شده است1920

9802090572447442                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.محمدطاها سه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1919

9802090572451391                                   6,000,000                               6,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.راحله چهارماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1918

9802090572451392                                 10,000,000                             10,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان جامع بانوان آرش. 55رودهن.به دلیلنارس بودن بستری شده است(1قل)نوزاد تازه متولد1917

9802090572451393                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21گناباد.الهام دوازده ساله به دلیل هپاتیت بستری شده است1916

9802090572447441                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 18بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43شیراز.نوزادتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1915

9802090572451396                                   6,000,000                               6,000,000 1398 فروردین 17بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.محمدرضا یک ساله به دلیل عفونت انگشت دست بستری شده است1914

9801270572408336                                 13,000,000                             13,000,000 1398 فروردین 17بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.یک ساله به دلیل مشکل متابولیک بستری شده است (1)فاطمه1913

9802090572451394                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 17بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1912

9802090572447460                                   2,500,000                               2,500,000 1398 فروردین 17بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.سدنا هفت ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1911

9802090572447461                                   1,000,000                               1,000,000 1398 فروردین 17بیمارستان امام حسین بهارستان. 57بهارستان تهران.محسن هفت ساله به دلیل عفونت غدد لنفاوی بستری شده است1910



9802090572447462                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 17بیمارستان شهدای دهلران. 56دهلران.محمدحسین سه ساله به دلیل عفونت خون بستری شده است1909

9802090572451395                                 11,000,000                             11,000,000 1398 فروردین 17بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43شیراز.نوزادتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1908

9801270572408335                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 17بیمارستان ابوذر اهواز. 28دزفول.ریحانه یازده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1907

9801270572408337                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 17بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.رسول دوازده ساله به دلیل تورمدست و پا و شکمبستری شده است1906

9801270572408338                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 17بیمارستان ابوذر اهواز. 28اندیمشک.محمدامین یک ساله به دلیلدیسترس تنفسی بستری شده است1905

9801270572408339                                   6,000,000                               6,000,000 1398 فروردین 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نیرواناسادات شش ماهه به دلیل دل درد شدید بستری شده است1904

9801270572408340                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نجف آباد.ابوالفضل شش ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1903

9801270572408344                                 15,000,000                             15,000,000 1398 فروردین 15بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.محمدصدرا سیزده ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است1902

9801270572408348                                 30,000,000                             30,000,000 1398 فروردین 15بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.امیرعلی هفت ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است1901

9801270572408341                                   3,880,000                               3,880,000 1398 فروردین 15بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20میرجاوه.ناصر هشت ساله به دلیآلسیب دیدگی دست بستری شده است1900

9801270572408342                                   3,150,000                               3,150,000 1398 فروردین 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمد هشت ماهه به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است1899

9802070572208413                                      560,000                                  560,000 1398 فروردین 15بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه رقیه هفت ماهه به دلیالستفراغ بستری شده است1898

9801270572408343                                   4,880,000                               4,880,000 1398 فروردین 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.دوساله به دلیلتورم و التهاب کلیه بستری شده است (4)یاسین1897

9801270572408345                                   2,500,000                               2,500,000 1398 فروردین 15بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.رضا هشت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1896

9801270572408346                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 15بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.الینا یک ماهه به دلیل زردی بستری شده است1895

9801270572408347                                   4,550,000                               4,550,000 1398 فروردین 15بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.راضیه دوماهه به دلیل تب بستری شده است1894

9801240572066259                                   1,520,000                               1,520,000 1398 فروردین 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1893

9801240572989244                                 10,390,000                             10,390,000 1398 فروردین 11بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17برازجان.علیسان تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1892

9801260572296141                                   1,840,000                               1,840,000 1398 فروردین 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل سیانوز بستری شده است1891

9801260572296142                                   2,000,000                               2,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولدبه دلیل بیماری قلبی بستری شده است1890

9801260572275186                                   2,000,000                               2,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1889

9801240572989245                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.مهدی یازده ساله به دلیل تشنج بستری شده است1888

9801210572901921                                   2,500,000                               2,500,000 1398 فروردین 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.پارسا هشت ساله به دلیلعفونت ریه بستری شده است1887

9801260572275190                                   4,500,000                               4,500,000 1398 فروردین 11بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.حسین چهار ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1886

9801260572275191                                 10,000,000                             10,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان ابوذر اهواز. 28مسجدسلیمان.علی یکسالهبه دلیل تشنج بستری شده است1885

9801260572275192                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.هستی دهسه سالهبه دلیآلب گرفتگی مغز بستری شده است1884

9801260572275193                                   1,620,000                               1,620,000 1398 فروردین 11میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49اردکان.محمدشاه یازده سالهبه دلیل تنگی نفس بستری شده است1883

9801260572275194                                 18,000,000                             18,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52ایذه.محمدرضا دو ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1882

9801260572275195                                   4,700,000                               4,700,000 1398 فروردین 11بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12سمنان.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1881

9801260572275196                                   8,700,000                               8,700,000 1398 فروردین 11بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزادتازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است1880

9801260572275199                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1879



9801260572275200                                   6,900,000                               6,900,000 1398 فروردین 11بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1878

9801210572901922                                   9,000,000                               9,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان افشار یزد. 22زارچ.امیرحسین هشت ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است1877

9801260572275197                                 15,000,000                             15,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان افشار یزد. 22مهریز. به دلیل نارس بودن بستری شده است2نوزاد تازه متولد قل1876

9801260572275198                                 15,000,000                             15,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان افشار یزد. 22مهریز. به دلیل نارس بودن بستری شده است1نوزاد تازه متولد قل1875

9801270572408349                                   7,950,000                               7,950,000 1398 فروردین 11بیمارستان ابوذر اهواز. 28ایذه.نوزاد تازه متولد به دلیل بیماری تنفسی بستری شده است1874

9801270572408350                                 14,000,000                             14,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21توس. بستری شده استITPدوازده ساله به دلیل  (1)فاطمه1873

9801270572408351                                 11,700,000                             11,700,000 1398 فروردین 11بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.علی اصغر یازدهماهه به دلیل بزرگی طحال و کبد بستری شده است1872

9801260572275187                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43نورآباد.ابوالفضل دو ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1871

9801260572275188                                 18,000,000                             18,000,000 1398 فروردین 11بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43شیراز.آوین تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1870

9801260572275189                                   9,800,000                               9,800,000 1398 فروردین 11بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43شیراز.نازنین فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1869

9801260572275201                                 12,000,000                             12,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان افشار یزد. 22زارچ.یونس هفتماهه به دلیلعفونت ریه بستری شده است1868

9801250572185689                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان مرکز طبی کودکان.03کرج.هلن چهارساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1867

9801250572185690                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان مرکز طبی کودکان.03پاکدشت.علیرضا نه ساله به دلیل التهاب نخاع بستری شده است1866

9801260572275202                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان افشار یزد. 22یزد.سهیل احمد هشت ماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است1865

9801260572275203                                   8,000,000                               8,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان افشار یزد. 22زارچ.شیرعلی دوازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1864

9801260572275204                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.آسیه دو ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است1863

9801260572275205                                   7,000,000                               7,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.آسنا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1862

9801260572275206                                 18,000,000                             18,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.هفت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است (1)نرگس1861

9801260572275207                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.ستاره دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است1860

9801260572275208                                 10,000,000                             10,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.مبینادو ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1859

9801260572275209                                   3,500,000                               3,500,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد. بستری شده استITPشش ساله به دلیل  (3)مبین1858

9801260572275210                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21دلیجان.زهرا دوماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است1857

9801260572275211                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21سرخس.ده ساله به دلیل آنمی آپالستیک بستری شده است (2)رقیه1856

9801260572275212                                 15,000,000                             15,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.ویس ده ماهه به دلیل مشکل مغزی بستری شده است1855

9801260572275213                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21توس.امیرعلی پنج ماهه به دلیل تب بستری شده است1854

9801260572275214                                 18,000,000                             18,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد. بستری شده استITPنسرین چهارساله به دلیل1853

9801260572275215                                 10,500,000                             10,500,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.چهارساله بهافت پالکت بستری شده است (1)محمدجواد1852

9801250572185688                                   7,000,000                               7,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.هشت ساله به دلیل آنمی آپالستیک بستری شده است(2)متینا1851

9801250572185691                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان مرکز طبی کودکان.03قم.مریم شانزده ساله به دلیل تشنج بستری شده است1850

9801250572185692                                 15,000,000                             15,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27بافق.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکالت تنفسی بستری شده است1849

9801250572185693                                   2,290,000                               2,290,000 1398 فروردین 10بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1848



9801250572185694                                   3,500,000                               3,500,000 1398 فروردین 10بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.محدثه یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است1847

9801250572185695                                   3,800,000                               3,800,000 1398 فروردین 10بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1846

9801250572185696                                   4,000,000                               4,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24بروجرد.حسین تازه متولد به دلیل سیانوز بستری شده است1845

9801250572185697                                 10,000,000                             10,000,000 1398 فروردین 10بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.محمد پانزده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1844

9801250572185698                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 8بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.محمدایمان نه ساله به دلیل شکستگیدست بستری شده است1843

9801250572185699                                   6,000,000                               6,000,000 1398 فروردین 8بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.محمدعمر دو ساله به دلیلضربه به سربستری شده است1842

9801250572185700                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 8بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.حسنا پنج ماهه به دلیل اسهال بستری شده است1841

9801250572185701                                   3,800,000                               3,800,000 1398 فروردین 7بیمارستان بوعلی ساری. 38ساری. بستری شده استITPعلی نه ساله به دلیل 1840

9801250572185702                                 20,000,000                             20,000,000 1398 فروردین 7بیمارستان بوعلی ساری. 38نکا.نوزاد یک ماههبه دلیلهیرشپرونگ بستری شده است1839

9801250572185703                                 50,000,000                             50,000,000 1398 فروردین 7بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد. بستری شده استITPابوالفضل نه ساله به دلیل1838

9801210572901923                                   1,000,000                               1,000,000 1398 فروردین 7بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.حمید رضا یکساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1837

9801250572185704                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 7بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.ستایش یک ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است1836

9801250572185705                                   2,500,000                               2,500,000 1398 فروردین 7بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.یحیی یک سالهبه دلیل اسهال بستری شده است1835

9801250572185706                                   5,000,000                               5,000,000 1398 فروردین 7بیمارستان طالقانی ایالم. 29ایالم.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1834

9801250572185707                                   2,010,000                               2,010,000 1398 فروردین 6بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.زینب هشت ساله به دلیل آبسه بستری شده است1833

9801210572901924                                   1,070,000                               1,070,000 1398 فروردین 6بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40دهدشت.آیدا شانزده ساله به دلیل دیابت بستری شده است1832

9801250572185708                                 10,000,000                             10,000,000 1398 فروردین 6بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52دزفول.ابوالفضل نه ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است1831

9801250572185709                                   2,150,000                               2,150,000 1398 فروردین 6بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج. به دلیل عفونت بستری شده است1نوزاد تازه متولد قل1830

9801250572185710                                   3,010,000                               3,010,000 1398 فروردین 6بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیرعباس دو ماهه به دلیل اسهال بستری شده است1829

9801250572185711                                   6,000,000                               6,000,000 1398 فروردین 6بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.سیده فریده یک ماهه به دلیل اسهال خونی بستری شده است1828

9801250572185712                                   2,000,000                               2,000,000 1398 فروردین 6بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.محمد سه ماههبه دلیل عفونت ریه بستری شده است1827

9801250572185713                                   3,000,000                               3,000,000 1398 فروردین 6بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.شش ماهه به دلیآلمبولی ریه بستری شده است (2)محمدیاسین1826

9801210572901925                                   1,600,000                               1,600,000 1397 اسفند 27بیمارستان بوعلی ساری. 38جویبار.بنیامین پنج ساله به دلیلعفونت محل جراحیبستری شده است1825

9801210572901926                                      500,000                                  500,000 1397 اسفند 27بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.زهرا نه ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است1824

9801250572185714                                   8,500,000                               8,500,000 1397 اسفند 27بیمارستان افشار یزد. 22یزد.امیررضا یک ماهه به دلیل فتق بستری شده است1823

9801250572185715                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان شهدای کارگر یزد. 44یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل سیانوز بستری شده است1822

9801240572066238                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.ایمان دوازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1821

9801240572066239                                 10,000,000                             10,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.مارال سیزده ساله به دلیل دیابت بستری شده است1820

9801210572901927                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52شوشتر.هاجر یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1819

9801210572901928                                      700,000                                  700,000 1397 اسفند 27بیمارستان ضیائی اردکان. 51میبد.امیرمحمد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1818

9801240572066240                                 11,000,000                             11,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16مبارکه.زینب نه ماهه به دلیل پیوند کبد بستری شده است1817



9801210572901929                                   1,700,000                               1,700,000 1397 اسفند 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.رضا یک ساله به دلیل افزایش آنزیمهای کبدی بستری شده است1816

9801240572029220                                   2,890,000                               2,890,000 1397 اسفند 27بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بوشهر.فاطمه یازده ساله به دلیل انسداد روده بستری شده است1815

9801240572029221                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.اسماعیل دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1814

9801210572901930                                   1,000,000                               1,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.زهرا سه ماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است1813

9801210572901931                                   1,000,000                               1,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزادیک ماههبه دلیل عفونت ریه بستری شده است1812

9801240572029222                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان جامع بانوان آرش. 55رودهن.به دلیلنارس بودن بستری شده است(2قل)نوزاد تازه متولد1811

9801240572029223                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان مرکز طبی کودکان.03سمنان.محمد دوازده ساله به دلیل خون ریزی ریه بستری شده است1810

9801240572066241                                   7,950,000                               7,950,000 1397 اسفند 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نجف آباد.زینب پنج ساله به دلیل عفونت چشم بستری شده است1809

9801240572066242                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 27بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلنارسایی ریوی بستری شده است1808

9801210572901932                                   1,700,000                               1,700,000 1397 اسفند 27بیمارستان افشار یزد. 22یزد.مبینا پانزده ساله به دلیل درد شکم بستری شده است1807

9801240572066243                                   8,500,000                               8,500,000 1397 اسفند 26بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.فرزاد یازده ساله به دلیل ضربه به شکم بستری شده است1806

9801240572066244                                   8,140,000                               8,140,000 1397 اسفند 26بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12سمنان.امیرمحمد پنج ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است1805

9801210572901933                                      700,000                                  700,000 1397 اسفند 26بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج. 54پاتاوه.امیرعلی نه ماهه به دلیل اسهال بستری شده است1804

9801240572066245                                 18,000,000                             18,000,000 1397 اسفند 26بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43زاهدشهر.فاطمه چهارماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1803

9801240572066246                                   3,050,000                               3,050,000 1397 اسفند 26بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.آریا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1802

9801210572901934                                   3,060,000                               3,060,000 1397 اسفند 26بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.چهارساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است (2)مازیار1801

9801240572066247                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27طبس.محدثه سیزده ساله به دلیل آبسه بستری شده است1800

9801240572066248                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان بهارلو تهران. 30زابل.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1799

9801210572901935                                   2,450,000                               2,450,000 1397 اسفند 25بیمارستان رازی قائمشهر. 39قائم شهر.سانیا تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1798

9801240572066249                                   9,000,000                               9,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان افشار یزد. 22سراوان.یسنا هشت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1797

9801240572066250                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نوزاد یک ماههبه دلیل عفونت ریه بستری شده است1796

9801240572066251                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.محمد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1795

9801210572901936                                   4,600,000                               4,600,000 1397 اسفند 25بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1794

9801240572066252                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.مروه یک ساله به دلیل آبسه و عفونت پا بستری شده است1793

9801240572066253                                 14,000,000                             14,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12سمنان.معصومه دوساله به دلیل تشنج بستری شده است1792

9801240572066254                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12دامغان.ابوالقاسم تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1791

9801240572066255                                   7,000,000                               7,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان امیرالمومنین سمنان. 12گرمسار.یوسف پنج ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است1790

9801210572901937                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.امیررضا هشت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1789

9712270572687835                                   1,150,000                               1,150,000 1397 اسفند 25بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.امیرعلی پنج ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1788

9712270572687836                                   2,370,000                               2,370,000 1397 اسفند 25بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد .پرهام تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1787

9801240572066256                                   6,500,000                               6,500,000 1397 اسفند 25بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمدامین یک ساله به دلیل اکستروفی مثانه بستری شده است1786



9801210572901938                                   6,000,000                               6,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان افشار یزد. 22یزد.میالد پانزده ساله به دلیل حذف پالتین دست بستری شده است1785

9801240572066257                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اصفهان.مهدی هفت ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است1784

9801240572066258                                 10,000,000                             10,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان طالقانی ایالم. 29ایالم.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1783

9712280572751597                                 50,000,000                             50,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.یلدا سه ماههبه دلیلتنگی نفس بستری شده است1782

9712280572751598                                   6,000,000                               6,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.یاسمین فاطمه سه ماهه به دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1781

9712280572751599                                   9,100,000                               9,100,000 1397 اسفند 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09تهران.زهرا یازده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1780

9712280572751600                                   3,700,000                               3,700,000 1397 اسفند 25بیمارستان ابوذر اهواز. 28بندر ماهشهر.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1779

9712280572751601                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 25بیمارستان بوعلی ساری. 38رودسر.ابوالفضل دوماهه به دلیل تشنج بستری شده است1778

9712280572751602                                 50,000,000                             50,000,000 1397 اسفند 23بیمارستان شهدای محراب یزد. 42اردکان.محمدرضا شش ساله به دلیل سوختگی بستری شده است1777

9712280572708869                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 23بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نصراله پانزده ساله به دلیل سوراخ شدن معده بستری شده است1776

9712280572708870                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 23بیمارستان ابوذر اهواز. 28سوسنگرد.جاسم شش ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1775

9712280572708871                                   2,380,000                               2,380,000 1397 اسفند 23بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40دهدشت.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1774

9712280572708872                                 17,000,000                             17,000,000 1397 اسفند 23بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43فسا.نوزادتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1773

9712270572687837                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 23بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.رها چهارماهه به دلیل تب بستری شده است1772

9712270572687838                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 23بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1771

9712270572687839                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 23بیمارستان ابوذر اهواز. 28شوشتر.محمد تازه متولد به دلیل تشنج بستری شده است1770

9712270572687840                                      950,000                                  950,000 1397 اسفند 23بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بوشهر .نرجس چهارساله به دلیل نقص متابولیک بستری شده است 1769

9712280572708873                                 10,000,000                             10,000,000 1397 اسفند 23بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.طوبی سیزده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1768

9712280572708874                                   1,400,000                               1,400,000 1397 اسفند 22بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.مهدیه یازده ساله به دلیل دیابت بستری شده است1767

9712280572717699                                 17,000,000                             17,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.تحویل شاه چهارده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1766

9712280572717700                                   7,590,000                               7,590,000 1397 اسفند 22بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلنارسایی ریوی بستری شده است1765

9712280572714283                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43یاسوج.مهدیتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1764

9712280572714284                                 10,490,000                             10,490,000 1397 اسفند 22بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27میبد.هفت ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است(2)زینب1763

9712280572714285                                 13,000,000                             13,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52فارسان.الیسا یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1762

9712280572714286                                   8,000,000                               8,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.محمدفاروق نه ماهه به دلیل اسهال بستری شده است1761

9712280572714287                                   7,500,000                               7,500,000 1397 اسفند 22بیمارستان امام حسین اصفهان. 16تیران.علی اصغرهفت ماهه به دلیل فلج مغزی بستری شده است1760

9712280572708875                                 13,500,000                             13,500,000 1397 اسفند 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ثنااله دوساله به دلیل کم خونی بستری شده است1759

9712280572708876                                 12,000,000                             12,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان سینا اهواز. 19ایذه.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1758

9712280572708877                                 12,000,000                             12,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان بهارلو تهران. 30بیرجند.نوزادتازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1757

9712280572708878                                 10,000,000                             10,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.محمدپانزده ساله به دلیل شکستگیدست بستری شده است1756

9712280572708879                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20سراوان.بانو چهارده ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1755



9712280572708880                                 13,000,000                             13,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان سینا اهواز. 19کارون.سهامتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1754

9712270572687829                                   7,000,000                               7,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نجف آباد.بنیامین سه ساله به دلیل یبوست شدید بستری شده است1753

9712270572687830                                 19,000,000                             19,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان امام حسین اصفهان. 16یاسوج.نازنین زهرا سه سالهبه دلیآلب گرفتگی مغز بستری شده است1752

9712270572687831                                 17,600,000                             17,600,000 1397 اسفند 22بیمارستان افشار یزد. 22سیرجان.محمدسامیار دوماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1751

9712270572687832                                 16,000,000                             16,000,000 1397 اسفند 22بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.علی دوازده ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1750

9712270572687841                                      900,000                                  900,000 1397 اسفند 22بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.هستی چهارساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1749

9712270572687842                                   1,500,000                               1,500,000 1397 اسفند 22بیمارستان ضیائی اردکان. 51آبادان.علی اصغر پنج ماهه به دلیل تنگی مجاری ادراری بستری شده است1748

9712270572687843                                   2,140,000                               2,140,000 1397 اسفند 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.دنیا شش ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است1747

9712270572687844                                   2,900,000                               2,900,000 1397 اسفند 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.امیرعلی چهارساله به دلیل تب بستری شده است1746

9712270572687845                                   8,020,000                               8,020,000 1397 اسفند 22بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.سارا سه ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است1745

9712270572687846                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 21بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.امیررضا چهارده ساله به دلیل نقص سیستم ایمنی بستری شده است1744

9712270572687847                                   2,370,000                               2,370,000 1397 اسفند 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.کیان سه ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1743

9712270572687848                                      590,000                                  590,000 1397 اسفند 21بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.سامیار ده ماهه به دلیل اسهال بستری شده است1742

9712270572687849                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.الهام چهارساله به دلیل مننژیت بستری شده است1741

9712270572674303                                   3,500,000                               3,500,000 1397 اسفند 21میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.حلما سه ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1740

9712270572674304                                   3,500,000                               3,500,000 1397 اسفند 21بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.مجتبی چهارده ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1739

9712270572674305                                   1,620,000                               1,620,000 1397 اسفند 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.حسین هشت ساله به دلیل پارگی آپاندیس بستری شده است1738

9712270572674306                                   2,500,000                               2,500,000 1397 اسفند 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16رهنان.نوزاد تازه متولد به دلیل انسداد مجاری تنفسی بستری شده است1737

9712270572674307                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.حمیدرضا سه ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1736

9712270572674308                                   1,140,000                               1,140,000 1397 اسفند 21بیمارستان امام خمینی ایالم. 53ایالم.مبینا یازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1735

9712270572674309                                   2,880,000                               2,880,000 1397 اسفند 21بیمارستان امام خمینی ایالم. 53ایالم.امیرحسین یک ساله به دلیل سندرم کاوازاکی بستری شده است1734

9712270572674310                                   3,900,000                               3,900,000 1397 اسفند 21بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ثنا چهارماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1733

9712270572674311                                   1,240,000                               1,240,000 1397 اسفند 21بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.فاطمه ده ماهه به دلیل تب بستری شده است1732

9712270572674312                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 20بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.دنیا سه ساله به دلیل هرنی بستری شده است1731

9712270572674313                                 15,000,000                             15,000,000 1397 اسفند 20بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.عادل چهارده ساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است1730

9712270572674314                                   6,000,000                               6,000,000 1397 اسفند 20بیمارستان افشار یزد. 22یزد.سمیع شانزده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1729

9712270572674315                                   1,500,000                               1,500,000 1397 اسفند 20بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.محمدایمان دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1728

9712270572674316                                 10,000,000                             10,000,000 1397 اسفند 20بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اصفهان.علیرضا دوماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1727

9712270572674317                                   1,510,000                               1,510,000 1397 اسفند 20بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.دستان تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1726

9712270572674318                                   4,330,000                               4,330,000 1397 اسفند 20بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.صدرا تازه متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است1725

9712270572674319                                   4,110,000                               4,110,000 1397 اسفند 20بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.ترانه نوزاد تازه متولد به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است1724



9712270572674320                                   2,020,000                               2,020,000 1397 اسفند 20بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.باران نه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1723

9712270572674321                                   1,510,000                               1,510,000 1397 اسفند 20بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.رضا سه ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1722

9712270572674322                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 19بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیرحسین سیزده ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است1721

9712270572674323                                   6,500,000                               6,500,000 1397 اسفند 19بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.متین چهارماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1720

9712270572687833                                 15,000,000                             15,000,000 1397 اسفند 19بیمارستان افشار یزد. 22یزد.یاسمنیک ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1719

9712270572674324                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 19بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد. بستری شده استITPشش ساله به دلیل  (2)مبین1718

9712270572674325                                   3,400,000                               3,400,000 1397 اسفند 19بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1717

9712270572674326                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.امیر تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1716

9712270572674327                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 19بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نادیا به دلیل زردی بستری شده است1715

9712270572674328                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 19بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.حجت دوازده ساله به دلیل بریدگی پا بستری شده است1714

9712270572674329                                 11,000,000                             11,000,000 1397 اسفند 18بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.مسافر پانزده ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است1713

9712270572674330                                 14,000,000                             14,000,000 1397 اسفند 18بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21بوشهر.سراج الدین هفت ماهه به دلیل تب بستری شده است1712

9712270572674331                                 12,000,000                             12,000,000 1397 اسفند 18بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.رسول یک سالهبه دلیل بیماری نقص سیستم ایمنی بستری شده است1711

9712270572674332                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 18بیمارستان شهید منتظری نجف آباد. 31نجف آباد.عرفان یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است1710

9712270572674333                                   1,400,000                               1,400,000 1397 اسفند 18بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.ریحانه یازده ماهه به دلیلعفونت ریه بستری شده است1709

9712270572687850                                   2,650,000                               2,650,000 1397 اسفند 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.المیرا شش ساله به دلیل عفونت چشم بستری شده است1708

9712270572687851                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 18بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزادتازه متولد به دلیل پالکت پایین خون بستری شده است1707

9712270572687852                                   9,000,000                               9,000,000 1397 اسفند 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نجف آباد.سبحان شش ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1706

9712270572687853                                   2,020,000                               2,020,000 1397 اسفند 18بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1705

9712270572687854                                   5,200,000                               5,200,000 1397 اسفند 18بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.عرفان تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1704

9712270572687855                                      900,000                                  900,000 1397 اسفند 18بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نرگس هشت ساله به دلیل آسم بستری شده است1703

9712270572687856                                 16,000,000                             16,000,000 1397 اسفند 16بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.امیرحسین شش ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است1702

9712270572687857                                   6,000,000                               6,000,000 1397 اسفند 16بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نورمحمد یک ساله به دلیل صرع بستری شده است1701

9712270572687858                                   2,340,000                               2,340,000 1397 اسفند 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.سه ساله به دلیآلسم بستری شده است (2)نگار1700

9712270572687834                                 50,000,000                             50,000,000 1397 اسفند 15بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلسم زدائی بستری شده است1699

9712270572687859                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 15بیمارستان افشار یزد. 22زابل.سدنا دوساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1698

9712270572687860                                   7,050,000                               7,050,000 1397 اسفند 15بیمارستان طالقانی ایالم. 29ایالم.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1697

9712270572687861                                   3,120,000                               3,120,000 1397 اسفند 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16سمیرم.زهرا دوازده ساله به دلیل مشکل کبد بستری شده است1696

9712270572687862                                   6,700,000                               6,700,000 1397 اسفند 15بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.زینبچهارده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1695

9712270572687863                                 11,910,000                             11,910,000 1397 اسفند 15بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.علی اصغر سه ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1694

9712270572687864                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 14بیمارستان شهید رهنمون یزد. 47ایرانشهر.محمدمعراج یک ساله به دلیل عمل ضایعه نخاعی کمر بستری شده است1693



9712270572687865                                      490,000                                  490,000 1397 اسفند 14بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.آوا یک ساله به دلیل تب بستری شده است1692

9712270572687866                                      510,000                                  510,000 1397 اسفند 14بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40پاتاوه.شهریار یک ساله به دلیلتب بستری شده است1691

9712270572687867                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 14بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلعفونت ادراری بستری شده است1690

9712270572687868                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 14بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولدبه دلیل بیماری پروانه ای بستری شده است1689

9712270572687869                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 14بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43شیراز.اهوراتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1688

9712270572687870                                 50,000,000                             50,000,000 1397 اسفند 14میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.میثم چهارده ساله به دلیل مننژیت بستری شده است1687

9712270572687871                                   1,890,000                               1,890,000 1397 اسفند 14بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.آرتمیس یک ساله به دلیل عفونت خون بستری شده است1686

9712270572687872                                   2,100,000                               2,100,000 1397 اسفند 14بیمارستان شهید منتظری نجف آباد. 31نجف آباد.آرمین یازده ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1685

9712140572379308                                   3,100,000                               3,100,000 1397 اسفند 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لنده.هلناز تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1684

9712140572379308                                   3,100,000                               3,100,000 1397 اسفند 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لنده.هلناز تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1683

9712140572379309                                   4,700,000                               4,700,000 1397 اسفند 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16بروجن.محمدجواد دوساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1682

9712140572374728                                   3,730,000                               3,730,000 1397 اسفند 13بیمارستان ابوذر اهواز. 28آبادان.یاسمن نه ساله به دلیل دیابت بستری شده است1681

9712140572374729                                 13,000,000                             13,000,000 1397 اسفند 13بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26میبد.ستاره شانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1680

9712140572379309                                   4,700,000                               4,700,000 1397 اسفند 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16بروجن.محمدجواد دوساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1679

9712140572374728                                   3,730,000                               3,730,000 1397 اسفند 13بیمارستان ابوذر اهواز. 28آبادان.یاسمن نه ساله به دلیل دیابت بستری شده است1678

9712140572374729                                 13,000,000                             13,000,000 1397 اسفند 13بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26میبد.ستاره شانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1677

9712140572374730                                   6,100,000                               6,100,000 1397 اسفند 12بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1676

9712140572374731                                   6,100,000                               6,100,000 1397 اسفند 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.پانزده سالهبه دلیل هیروشپرونگ بستری شده است (2)مجتبی1675

9712140572374732                                   1,500,000                               1,500,000 1397 اسفند 12بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1674

9712140572379310                                   1,860,000                               1,860,000 1397 اسفند 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16حبیب آباد. بستری شده استHSPهفت ساله به دلیل بیماری  (2)طاها1673

9712140572379311                                      580,000                                  580,000 1397 اسفند 12بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.علیرضا یک ساله به دلیل تب بستری شده است1672

9712140572379312                                   2,300,000                               2,300,000 1397 اسفند 12بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1671

9712140572379313                                   2,700,000                               2,700,000 1397 اسفند 12بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.محمدیاسین شش ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1670

9712140572379314                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 12بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدجواد هفت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1669

9712140572379315                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 12بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.امیرمحمد هشت ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1668

9712140572374730                                   6,100,000                               6,100,000 1397 اسفند 12بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1667

9712140572374731                                   6,100,000                               6,100,000 1397 اسفند 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.پانزده سالهبه دلیل هیروشپرونگ بستری شده است (2)مجتبی1666

9712140572374732                                   1,500,000                               1,500,000 1397 اسفند 12بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1665

9712140572386264                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 12بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43فیروزآباد.امیرحسین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1664

9712140572379310                                   1,860,000                               1,860,000 1397 اسفند 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16حبیب آباد. بستری شده استHSPهفت ساله به دلیل بیماری  (2)طاها1663

9712140572379311                                      580,000                                  580,000 1397 اسفند 12بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.علیرضا یک ساله به دلیل تب بستری شده است1662



9712140572386265                                 11,000,000                             11,000,000 1397 اسفند 12بیمارستان طالقانی ایالم. 29ایالم.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1661

9712140572379312                                   2,300,000                               2,300,000 1397 اسفند 12بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1660

9712140572386266                                   6,420,000                               6,420,000 1397 اسفند 12بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.زینب یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است1659

9712140572379313                                   2,700,000                               2,700,000 1397 اسفند 12بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.شش ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است (1)محمدیاسین1658

9712140572379314                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 12بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدجواد هفت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1657

9712140572379315                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 12بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.امیرمحمد هشت ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1656

9712140572374723                                   7,700,000                               7,700,000 1397 اسفند 11بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1655

9712280572709000                                   5,500,000                             16,000,000 1397 اسفند 11بیمارستان مرکز طبی کودکان.03اسالم شهر.امیرحسن تازه متولد به دلیل مشکل مغزی بستری شده است1654

9712140572386264                                 20,000,000                             16,000,000 1397 اسفند 11بیمارستان مرکز طبی کودکان.03شهریار.امیرحسین سه ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است1653

9712140572374733                                   2,990,000                               2,990,000 1397 اسفند 11بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.علی اکبر یک ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1652

9712140572374734                                      850,000                                  850,000 1397 اسفند 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.زهرا دوساله به دلیل تب بستری شده است1651

9712140572374735                                 16,000,000                             16,000,000 1397 اسفند 11بیمارستان مرکز طبی کودکان.03اسالم شهر.امیرحسن تازه متولد به دلیل مشکل مغزی بستری شده است1650

9712140572379316                                   1,870,000                               1,870,000 1397 اسفند 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.یک ساله به دلیلتب شدید بستری شده است (3)رضا1649

9712140572374724                                   9,000,000                               9,000,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد. به دلیل نارس بودن بستری شده است2نوزاد تازه متولد قل1648

9712140572379317                                 16,000,000                             16,000,000 1397 اسفند 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40مارگون.نازنین زینب تازه متولد به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1647

9712140572379318                                   4,130,000                               4,130,000 1397 اسفند 11بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.علی سیزده ساله به دلیل اکستروفی مثانه بستری شده است1646

9712140572374736                                   2,770,000                               2,770,000 1397 اسفند 11بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل عفونت خون بستری شده است1645

9712140572374725                                 16,000,000                             16,000,000 1397 اسفند 11بیمارستان مرکز طبی کودکان.03شهریار.امیرحسین سه ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است1644

9712140572379319                                   2,990,000                               2,990,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.پنج ماهه به دلیل کیست ریه بستری شده است(2)شادی1643

9712140572379320                                   3,530,000                               3,530,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24بروجرد.میالد چهارماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است1642

9712140572379321                                   4,190,000                               4,190,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24رومشکان.امیررضا تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1641

9712140572374737                                   3,170,000                               3,170,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24رومشکان.امیرعلی تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1640

9712140572374738                                   2,310,000                               2,310,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27صفاشهر.علیرضا چهارساله به دلیل تشنج بستری شده است1639

9712140572374733                                   2,990,000                               2,990,000 1397 اسفند 11بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.علی اکبر یک ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1638

9712140572374734                                      850,000                                  850,000 1397 اسفند 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.زهرا دوساله به دلیل تب بستری شده است1637

9712140572374735                                 16,000,000                             16,000,000 1397 اسفند 11بیمارستان مرکز طبی کودکان.03اسالم شهر.امیرحسن تازه متولد به دلیل مشکل مغزی بستری شده است1636

9712140572379316                                   1,870,000                               1,870,000 1397 اسفند 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.یک ساله به دلیلتب شدید بستری شده است (3)رضا1635

9712140572379317                                 16,000,000                             16,000,000 1397 اسفند 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40مارگون.نازنین زینب تازه متولد به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1634

9712140572379318                                   4,130,000                               4,130,000 1397 اسفند 11بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.علی سیزده ساله به دلیل اکستروفی مثانه بستری شده است1633

9712140572374736                                   2,770,000                               2,770,000 1397 اسفند 11بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل عفونت خون بستری شده است1632

9712140572379319                                   2,990,000                               2,990,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.پنج ماهه به دلیل کیست ریه بستری شده است(2)شادی1631



9712140572379320                                   3,530,000                               3,530,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24بروجرد.میالد چهارماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است1630

9712140572379321                                   4,190,000                               4,190,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24رومشکان.امیررضا تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1629

9712140572374737                                   3,170,000                               3,170,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24رومشکان.امیرعلی تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1628

9712140572374738                                   2,310,000                               2,310,000 1397 اسفند 11بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27صفاشهر.علیرضا چهارساله به دلیل تشنج بستری شده است1627

9712140572374739                                      500,000                                  500,000 1397 اسفند 9بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نگار شش ساله به دلیل عمل لوزه بستری شده است1626

9712140572374740                                   1,000,000                               1,000,000 1397 اسفند 9بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.متین تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1625

9712140572374741                                   3,500,000                               3,500,000 1397 اسفند 9بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.محمد هشت ساله به دلیل عمل لوزه بستری شده است1624

9712140572374742                                   6,450,000                               6,450,000 1397 اسفند 9میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49اردکان.کوثر یک ماهه به دلیل عفونت خون بستری شده است1623

9712140572374743                                   2,780,000                               2,780,000 1397 اسفند 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.حلما یک ساله به دلیل تب بستری شده است1622

9712140572386267                                   6,400,000                               6,400,000 1397 اسفند 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1621

9712140572386268                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.میکائیل یک ساله به دلیل التهاب غدد لنفاوی بستری شده است1620

9712140572386265                                 11,000,000                             50,000,000 1397 اسفند 9بیمارستان افشار یزد. 22یزد.به دلیل نارس بودن بستری شده است (2)نوزاد تازه متولد1619

9712140572386269                                   1,500,000                               1,500,000 1397 اسفند 9بیمارستان افشار یزد. 22اشکذر.فاطمه دهساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1618

9712140572374744                                 12,400,000                             12,400,000 1397 اسفند 9بیمارستان افشار یزد. 22شهربابک.ناهیتا پنج ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1617

9712140572386270                                   1,000,000                               1,000,000 1397 اسفند 9بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.علی هشت ساله به دلیل فتق بستری شده است1616

9712140572374739                                      500,000                                  500,000 1397 اسفند 9بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نگار شش ساله به دلیل عمل لوزه بستری شده است1615

9712140572374740                                   1,000,000                               1,000,000 1397 اسفند 9بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.متین تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1614

9712140572374741                                   3,500,000                               3,500,000 1397 اسفند 9بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.محمد هشت ساله به دلیل عمل لوزه بستری شده است1613

9712140572374726                                 50,000,000                             50,000,000 1397 اسفند 9بیمارستان افشار یزد. 22یزد.به دلیل نارس بودن بستری شده است (2)نوزاد تازه متولد1612

9712140572374727                                 13,940,000                             13,940,000 1397 اسفند 9بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز. 45شیراز.نوزاد تازه متولد به دلیلپالکت پایین خونبستری شده است1611

9712140572374742                                   6,450,000                               6,450,000 1397 اسفند 9میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49اردکان.کوثر یک ماهه به دلیل عفونت خون بستری شده است1610

9712140572374743                                   2,780,000                               2,780,000 1397 اسفند 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.حلما یک ساله به دلیل تب بستری شده است1609

9712140572386267                                   6,400,000                               6,400,000 1397 اسفند 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1608

9712140572386268                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.میکائیل یک ساله به دلیل التهاب غدد لنفاوی بستری شده است1607

9712140572386269                                   1,500,000                               1,500,000 1397 اسفند 9بیمارستان افشار یزد. 22اشکذر.فاطمه دهساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1606

9712140572374744                                 12,400,000                             12,400,000 1397 اسفند 9بیمارستان افشار یزد. 22شهربابک.ناهیتا پنج ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1605

9712140572386270                                   1,000,000                               1,000,000 1397 اسفند 9بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.علی هشت ساله به دلیل فتق بستری شده است1604

9712140572379322                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52لردگان.هلن یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1603

9712140572374745                                      760,000                                  760,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.هانیه یک ساله به دلیلعفونت ریه بستری شده است1602

9712140572374746                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان افشار یزد. 22کرمان.ملیکا یازده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1601

9712140572374747                                      480,000                                  480,000 1397 اسفند 8بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.زینب دوازده ساله به دلیل تشنج بستری شده است1600



9712140572374748                                   5,900,000                               5,900,000 1397 اسفند 8بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21سرخس.ده ساله به دلیل آنمی آپالستیک بستری شده است (1)رقیه1599

9712140572374749                                   2,460,000                               2,460,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.امیرحسین تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1598

9712140572374750                                   5,100,000                               5,100,000 1397 اسفند 8بیمارستان ابوذر اهواز. 28خرمشهر.زهرا دوساله به دلیلعفونت ریه بستری شده است1597

9712140572379323                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان رازی قائمشهر. 39آمل.آرمیا تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1596

9712140572379324                                      720,000                                  720,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرحسین هشت ماهه به دلیل تب بستری شده است1595

9712140572374751                                   2,560,000                               2,560,000 1397 اسفند 8بیمارستان ابوذر اهواز. 28بندر ماهشهر.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1594

9712140572374752                                   6,250,000                               6,250,000 1397 اسفند 8بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ندا یک ماهه به دلیآلب گرفتگی مغز بستری شده است1593

9712140572374753                                   3,250,000                               3,250,000 1397 اسفند 8بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.حسام هشت ساله به دلیل تب و استفراغ بستری شده است1592

9712140572374754                                   5,600,000                               5,600,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اصفهان.نیایش هشت ماهه به دلیلبیماری قلبی بستری شده است1591

9712140572374755                                 12,000,000                             12,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اهواز.امیرعباس هفت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1590

9712140572374756                                   6,000,000                               6,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21توس.امیرعباس هشت ماهه به دلیل توده گردن بستری شده است1589

9712140572374757                                   1,080,000                               1,080,000 1397 اسفند 8بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.هستی هفت ساله به دلیل تب بستری شده است1588

9712140572379322                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52لردگان.هلن یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1587

9712140572374745                                      760,000                                  760,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.هانیه یک ساله به دلیلعفونت ریه بستری شده است1586

9712140572374746                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان افشار یزد. 22کرمان.ملیکا یازده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1585

9712140572374747                                      480,000                                  480,000 1397 اسفند 8بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.زینب دوازده ساله به دلیل تشنج بستری شده است1584

9712140572374748                                   5,900,000                               5,900,000 1397 اسفند 8بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21سرخس.رقیه ده ساله به دلیل آنمی آپالستیک بستری شده است1583

9712140572374749                                   2,460,000                               2,460,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.امیرحسین تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1582

9712140572374750                                   5,100,000                               5,100,000 1397 اسفند 8بیمارستان ابوذر اهواز. 28خرمشهر.زهرا دوساله به دلیلعفونت ریه بستری شده است1581

9712140572379323                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان رازی قائمشهر. 39آمل.آرمیا تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1580

9712140572379324                                      720,000                                  720,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرحسین هشت ماهه به دلیل تب بستری شده است1579

9712140572374751                                   2,560,000                               2,560,000 1397 اسفند 8بیمارستان ابوذر اهواز. 28بندر ماهشهر.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1578

9712140572374752                                   6,250,000                               6,250,000 1397 اسفند 8بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ندا یک ماهه به دلیآلب گرفتگی مغز بستری شده است1577

9712140572374753                                   3,250,000                               3,250,000 1397 اسفند 8بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.حسام هشت ساله به دلیل تب و استفراغ بستری شده است1576

9712140572374754                                   5,600,000                               5,600,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اصفهان.نیایش هشت ماهه به دلیلبیماری قلبی بستری شده است1575

9712140572374755                                 12,000,000                             12,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان شهید چمران اصفهان. 52اهواز.امیرعباس هفت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1574

9712140572374756                                   6,000,000                               6,000,000 1397 اسفند 8بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21توس.امیرعباس هشت ماهه به دلیل توده گردن بستری شده است1573

9712140572374757                                   1,080,000                               1,080,000 1397 اسفند 8بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.هستی هفت ساله به دلیل تب بستری شده است1572

9712140572374758                                   5,900,000                               5,900,000 1397 اسفند 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09میرجاوه.عثمان نه ماهه به دلیلتب و تنگی نفسبستری شده است1571

9712140572374759                                   2,700,000                               2,700,000 1397 اسفند 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمدحسین یازده ساله به دلیل درد قفسه سینه بستری شده است1570

9712140572386266                                   6,420,000                             17,000,000 1397 اسفند 7بیمارستان افشار یزد. 22رفسنجان.محمدحسین شانزده ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است1569



9712140572374723                                   7,700,000                               2,600,000 1397 اسفند 7بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1568

9712140572374724                                   9,000,000                               5,500,000 1397 اسفند 7بیمارستان افشار یزد. 22ایرانشهر.مائده هفت ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1567

9712140572374760                                 17,000,000                             17,000,000 1397 اسفند 7بیمارستان افشار یزد. 22رفسنجان.محمدحسین شانزده ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است1566

9712140572379325                                   2,600,000                               2,600,000 1397 اسفند 7بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1565

9712140572379326                                   5,500,000                               5,500,000 1397 اسفند 7بیمارستان افشار یزد. 22ایرانشهر.مائده هفت ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1564

9712140572374761                                      260,000                                  260,000 1397 اسفند 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدامین شش ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است1563

9712140572374762                                      830,000                                  830,000 1397 اسفند 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.مریم نه ساله به دلیل تهوع بستری شده است1562

9712140572374763                                   6,400,000                               6,400,000 1397 اسفند 7بیمارستان افشار یزد. 22کرمان.محمدرسول چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1561

9712140572374764                                   3,100,000                               3,100,000 1397 اسفند 7بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.ندا پنج ساله به دلیل عفونت مثانه بستری شده است1560

9712140572374765                                   4,050,000                               4,050,000 1397 اسفند 7بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.سامان سیزده ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است1559

9712140572374766                                   7,500,000                               7,500,000 1397 اسفند 7بیمارستان طالقانی ایالم. 29بدره.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1558

9712140572374767                                 13,000,000                             13,000,000 1397 اسفند 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فوالدشهر.علیرضا دوازده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1557

9712140572374758                                   5,900,000                               5,900,000 1397 اسفند 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09میرجاوه.عثمان نه ماهه به دلیلتب و تنگی نفسبستری شده است1556

9712140572374759                                   2,700,000                               2,700,000 1397 اسفند 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمدحسین یازده ساله به دلیل درد قفسه سینه بستری شده است1555

9712140572374760                                 17,000,000                             17,000,000 1397 اسفند 7بیمارستان افشار یزد. 22رفسنجان.محمدحسین شانزده ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است1554

9712140572379325                                   2,600,000                               2,600,000 1397 اسفند 7بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1553

9712140572379326                                   5,500,000                               5,500,000 1397 اسفند 7بیمارستان افشار یزد. 22ایرانشهر.مائده هفت ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1552

9712140572374761                                      260,000                                  260,000 1397 اسفند 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدامین شش ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است1551

9712140572374762                                      830,000                                  830,000 1397 اسفند 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.مریم نه ساله به دلیل تهوع بستری شده است1550

9712140572374763                                   6,400,000                               6,400,000 1397 اسفند 7بیمارستان افشار یزد. 22کرمان.محمدرسول چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1549

9712140572374764                                   3,100,000                               3,100,000 1397 اسفند 7بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.ندا پنج ساله به دلیل عفونت مثانه بستری شده است1548

9712140572374765                                   4,050,000                               4,050,000 1397 اسفند 7بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.سامان سیزده ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است1547

9712140572374766                                   7,500,000                               7,500,000 1397 اسفند 7بیمارستان طالقانی ایالم. 29بدره.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1546

9712140572374767                                 13,000,000                             13,000,000 1397 اسفند 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فوالدشهر.علیرضا دوازده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1545

9712140572374768                                 11,000,000                             11,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43نورآباد.مهدیه قالول دوماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1544

9712140572374769                                   3,170,000                               3,170,000 1397 اسفند 6بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1543

9712140572374770                                   2,510,000                               2,510,000 1397 اسفند 6بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1542

9712140572374771                                   5,300,000                               5,300,000 1397 اسفند 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.علی اصغر یازده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1541

9712140572374772                                   4,200,000                               4,200,000 1397 اسفند 6بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.مبیناتازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1540

9712140572374773                                   4,400,000                               4,400,000 1397 اسفند 6بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.مهنا تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1539

9712140572379307                                 30,000,000                             30,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.یوسف یک ماهه به دلیل آنوس بسته بستری شده است1538



9712140572379327                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.شش ساله به دلیل استفراغ بستری شده است (1)مبین1537

9712140572379328                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان افشار یزد. 22یزد.معصومه یازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1536

9712140572379329                                   5,120,000                               5,120,000 1397 اسفند 6بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17برازجان.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1535

9712140572374774                                   2,300,000                               2,300,000 1397 اسفند 6بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلزردی بستری شده است1534

9712140572379330                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان افشار یزد. 22زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1533

9712150572364659                                 11,000,000                             11,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.رضا پنج ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1532

9712150572364660                                 11,000,000                             11,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.محمود پانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1531

9712140572374768                                 11,000,000                             11,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43نورآباد.مهدیه قالول دوماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1530

9712140572374769                                   3,170,000                               3,170,000 1397 اسفند 6بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1529

9712140572374770                                   2,510,000                               2,510,000 1397 اسفند 6بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1528

9712140572374771                                   5,300,000                               5,300,000 1397 اسفند 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.علی اصغر یازده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1527

9712140572374772                                   4,200,000                               4,200,000 1397 اسفند 6بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.مبیناتازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1526

9712140572374773                                   4,400,000                               4,400,000 1397 اسفند 6بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.مهنا تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1525

9712140572379327                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.شش ساله به دلیل استفراغ بستری شده است (1)مبین1524

9712140572379328                                   2,000,000                               2,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان افشار یزد. 22یزد.معصومه یازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1523

9712140572379329                                   5,120,000                               5,120,000 1397 اسفند 6بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17برازجان.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1522

9712140572374774                                   2,300,000                               2,300,000 1397 اسفند 6بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلزردی بستری شده است1521

9712140572379330                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان افشار یزد. 22زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1520

9712150572364659                                 11,000,000                             11,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.رضا پنج ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1519

9712150572364660                                 11,000,000                             11,000,000 1397 اسفند 6بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.محمود پانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1518

9712150572364661                                   3,520,000                               3,520,000 1397 اسفند 5بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ابوالفضل ده ساله به دلیل آسم بستری شده است1517

9712150572384691                                 17,000,000                             17,000,000 1397 اسفند 5بیمارستان افشار یزد. 22میبد.هفت ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است(1)زینب1516

9712150572390037                                   7,200,000                               7,200,000 1397 اسفند 5بیمارستان افشار یزد. 22ابرکوه.زینب سه ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1515

9712150572364662                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 5بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.زهرا یک ساله به دلیل شکاف کام و لب بستری شده است1514

9712150572364663                                   5,600,000                               5,600,000 1397 اسفند 5بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.صالح الدین چهارساله به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است1513

9712150572390038                                   5,450,000                               5,450,000 1397 اسفند 5بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.زهرا پنج ساله به دلیل نقص سیستم ایمنی بستری شده است1512

9712150572384692                                   4,500,000                               4,500,000 1397 اسفند 5بیمارستان امام حسین اصفهان. 16مسجدسلیمان.شهیاد سه ساله به دلیل تشنج بستری شده است1511

9712150572364664                                   4,050,000                               4,050,000 1397 اسفند 5بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت خون بستری شده است1510

9712150572364665                                   7,000,000                               7,000,000 1397 اسفند 5بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.هستی هفت سالهبه دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1509

9712150572384693                                   1,550,000                               1,550,000 1397 اسفند 5بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.تارا دوساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است1508

9712150572384694                                   9,100,000                               9,100,000 1397 اسفند 5بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.متینا هشت ساله به دلیل آنمی آپالستیک بستری شده است1507



9712150572364666                                   3,450,000                               3,450,000 1397 اسفند 5بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.آیدین چهارساله به دلیلحذف پین از دست بستری شده است1506

9712150572364661                                   3,520,000                               3,520,000 1397 اسفند 5بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ابوالفضل ده ساله به دلیل آسم بستری شده است1505

9712150572384691                                 17,000,000                             17,000,000 1397 اسفند 5بیمارستان افشار یزد. 22میبد.هفت ساله به دلیلبیماری قلبی بستری شده است(1)زینب1504

9712150572390037                                   7,200,000                               7,200,000 1397 اسفند 5بیمارستان افشار یزد. 22ابرکوه.زینب سه ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1503

9712150572364662                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 5بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.زهرا یک ساله به دلیل شکاف کام و لب بستری شده است1502

9712150572364663                                   5,600,000                               5,600,000 1397 اسفند 5بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.صالح الدین چهارساله به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است1501

9712150572390038                                   5,450,000                               5,450,000 1397 اسفند 5بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.زهرا پنج ساله به دلیل نقص سیستم ایمنی بستری شده است1500

9712150572384692                                   4,500,000                               4,500,000 1397 اسفند 5بیمارستان امام حسین اصفهان. 16مسجدسلیمان.شهیاد سه ساله به دلیل تشنج بستری شده است1499

9712150572364664                                   4,050,000                               4,050,000 1397 اسفند 5بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت خون بستری شده است1498

9712150572364665                                   7,000,000                               7,000,000 1397 اسفند 5بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.هستی هفت سالهبه دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1497

9712150572384693                                   1,550,000                               1,550,000 1397 اسفند 5بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.تارا دوساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است1496

9712150572384694                                   9,100,000                               9,100,000 1397 اسفند 5بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.هشت ساله به دلیل آنمی آپالستیک بستری شده است (1)متینا1495

9712150572364666                                   3,450,000                               3,450,000 1397 اسفند 5بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.آیدین چهارساله به دلیلحذف پین از دست بستری شده است1494

9712150572364667                                   9,350,000                               9,350,000 1397 اسفند 4بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.عباس شش ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1493

9712150572384695                                   1,480,000                               1,480,000 1397 اسفند 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.امیرعلی شش ساله به دلیلدیسترس تنفسی بستری شده است1492

9712150572364668                                   3,180,000                               3,180,000 1397 اسفند 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.فاطیما تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1491

9712150572384696                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 4بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.ملیکا سه ساله به دلیل تاالسمی ماژور بستری شده است1490

9712150572384697                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.حسین تازه متولد به دلیلمشکل تنفسی بستری شده است1489

9712150572384698                                   5,900,000                               5,900,000 1397 اسفند 4بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.افشین سیزده ساله به دلیل بریدگی پا بستری شده است1488

9712150572384699                                   8,800,000                               8,800,000 1397 اسفند 4بیمارستان افشار یزد. 22میبد.نوزاد تازه متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است1487

9712150572364669                                   7,400,000                               7,400,000 1397 اسفند 4بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.عباس سه ساله به دلیل بیماری نقص سیستم ایمنی بستری شده است1486

9712150572384700                                      900,000                                  900,000 1397 اسفند 4بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1485

9712150572364670                                   2,400,000                               2,400,000 1397 اسفند 4بیمارستان افشار یزد. 22یزد.مبینا یک ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1484

9712150572364667                                   9,350,000                               9,350,000 1397 اسفند 4بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.عباس شش ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1483

9712150572384695                                   1,480,000                               1,480,000 1397 اسفند 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.امیرعلی شش ساله به دلیلدیسترس تنفسی بستری شده است1482

9712150572364668                                   3,180,000                               3,180,000 1397 اسفند 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.فاطیما تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1481

9712150572384696                                 20,000,000                             20,000,000 1397 اسفند 4بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.ملیکا سه ساله به دلیل تاالسمی ماژور بستری شده است1480

9712150572384697                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.حسین تازه متولد به دلیلمشکل تنفسی بستری شده است1479

9712150572384698                                   5,900,000                               5,900,000 1397 اسفند 4بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.افشین سیزده ساله به دلیل بریدگی پا بستری شده است1478

9712150572384699                                   8,800,000                               8,800,000 1397 اسفند 4بیمارستان افشار یزد. 22میبد.نوزاد تازه متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است1477

9712150572364669                                   7,400,000                               7,400,000 1397 اسفند 4بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.عباس سه ساله به دلیل بیماری نقص سیستم ایمنی بستری شده است1476



9712150572384700                                      900,000                                  900,000 1397 اسفند 4بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1475

9712150572364670                                   2,400,000                               2,400,000 1397 اسفند 4بیمارستان افشار یزد. 22یزد.مبینا یک ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1474

9712150572364671                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 2بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.میکائیل تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1473

9712150572364672                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 2بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.اسرافیلتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1472

9712150572384701                                      660,000                                  660,000 1397 اسفند 2بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04شوسف.محمدحسام دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1471

9712150572364673                                   8,500,000                               8,500,000 1397 اسفند 2بیمارستان طالقانی ایالم. 29ایالم.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1470

9712150572384702                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 2بیمارستان مرکز طبی کودکان.03شهریار.یسرا دوماهه به دلیل فتق بستری شده است1469

9712150572384703                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 2بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.محمود شانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1468

9712150572364674                                   4,400,000                               4,400,000 1397 اسفند 2بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بوشهر. بستری شده استSMAسبحان یک ساله به دلیل1467

9712150572364675                                   3,300,000                               3,300,000 1397 اسفند 2بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد. بستری شده استITPمبینا چهارده ساله به دلیلبیماری 1466

9712150572384704                                   6,100,000                               6,100,000 1397 اسفند 2بیمارستان افشار یزد. 22یزد.محمدرضا شانزده ساله به دلیل نارسایی قلبی بستری شده است1465

9712150572364676                                   6,400,000                               6,400,000 1397 اسفند 2بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.نازنین زینب دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1464

9712150572384705                                   8,860,000                               8,860,000 1397 اسفند 2بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.سارینا هفت ساله به دلیل ضربه به پا بستری شده است1463

9712150572364677                                   3,620,000                               3,620,000 1397 اسفند 2بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.آرمیتا یازده ماهه به دلیلسندرم کاوازاکی بستری شده است1462

9712150572384706                                   2,200,000                               2,200,000 1397 اسفند 2بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.ملیکا دوساله به دلیل تب و لرز شدید بستری شده است1461

9712150572364671                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 2بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.میکائیل تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1460

9712150572364672                                   3,000,000                               3,000,000 1397 اسفند 2بیمارستان ضیائی اردکان. 51اردکان.اسرافیلتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1459

9712150572384701                                      660,000                                  660,000 1397 اسفند 2بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04شوسف.محمدحسام دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1458

9712150572364673                                   8,500,000                               8,500,000 1397 اسفند 2بیمارستان طالقانی ایالم. 29ایالم.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1457

9712150572384702                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اسفند 2بیمارستان مرکز طبی کودکان.03شهریار.یسرا دوماهه به دلیل فتق بستری شده است1456

9712150572384703                                   4,000,000                               4,000,000 1397 اسفند 2بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.محمود شانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1455

9712150572364674                                   4,400,000                               4,400,000 1397 اسفند 2بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بوشهر. بستری شده استSMAسبحان یک ساله به دلیل1454

9712150572364675                                   3,300,000                               3,300,000 1397 اسفند 2بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد. بستری شده استITPچهارده ساله به دلیلبیماری  (1)مبینا1453

9712150572384704                                   6,100,000                               6,100,000 1397 اسفند 2بیمارستان افشار یزد. 22یزد.محمدرضا شانزده ساله به دلیل نارسایی قلبی بستری شده است1452

9712150572364676                                   6,400,000                               6,400,000 1397 اسفند 2بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.نازنین زینب دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1451

9712150572384705                                   8,860,000                               8,860,000 1397 اسفند 2بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.سارینا هفت ساله به دلیل ضربه به پا بستری شده است1450

9712150572364677                                   3,620,000                               3,620,000 1397 اسفند 2بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.آرمیتا یازده ماهه به دلیلسندرم کاوازاکی بستری شده است1449

9712150572384706                                   2,200,000                               2,200,000 1397 اسفند 2بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.ملیکا دوساله به دلیل تب و لرز شدید بستری شده است1448

9712150572364678                                   1,540,000                               1,540,000 1397 اسفند 1بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ابوالفضل دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1447

9712150572384707                                   6,050,000                               6,050,000 1397 اسفند 1بیمارستان طالقانی ایالم. 29دهلران.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکالت تنفسی بستری شده است1446

9712150572364679                                   5,650,000                               5,650,000 1397 اسفند 1بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکالت ناشی از هایپوکسیبستری شده است1445



9712150572384708                                   1,510,000                               1,510,000 1397 اسفند 1بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.پارسا چهارساله به دلیل استفراغ و دل درد شدید بستری شده است1444

9712150572364680                                   5,550,000                               5,550,000 1397 اسفند 1بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خوانسار.امیرمهدی یک ساله به دلیل تب شدید و تشنج بستری شده است1443

9712150572384709                                   8,000,000                               8,000,000 1397 اسفند 1بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1442

9712150572364681                                   6,900,000                               6,900,000 1397 اسفند 1بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ثامن شش ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است1441

9712150572384710                                   1,200,000                               1,200,000 1397 اسفند 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.مهرسا سه ساله به دلیل تب بستری شده است1440

9712150572364682                                   1,210,000                               1,210,000 1397 اسفند 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.دوماهه به دلیلمشکل تنفسی بستری شده است (2)محمد1439

9712150572364678                                   1,540,000                               1,540,000 1397 اسفند 1بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ابوالفضل دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1438

9712150572384707                                   6,050,000                               6,050,000 1397 اسفند 1بیمارستان طالقانی ایالم. 29دهلران.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکالت تنفسی بستری شده است1437

9712150572364679                                   5,650,000                               5,650,000 1397 اسفند 1بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلمشکالت ناشی از هایپوکسیبستری شده است1436

9712150572384708                                   1,510,000                               1,510,000 1397 اسفند 1بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.پارسا چهارساله به دلیل استفراغ و دل درد شدید بستری شده است1435

9712150572364680                                   5,550,000                               5,550,000 1397 اسفند 1بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خوانسار.امیرمهدی یک ساله به دلیل تب شدید و تشنج بستری شده است1434

9712150572384709                                   8,000,000                               8,000,000 1397 اسفند 1بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1433

9712150572364681                                   6,900,000                               6,900,000 1397 اسفند 1بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ثامن شش ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است1432

9712150572384710                                   1,200,000                               1,200,000 1397 اسفند 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.مهرسا سه ساله به دلیل تب بستری شده است1431

9712150572364682                                   1,210,000                               1,210,000 1397 اسفند 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.دوماهه به دلیلمشکل تنفسی بستری شده است (2)محمد1430

9712150572384711                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 30بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.نرگس شش ساله به دلیل سردرد شدید بستری شده است1429

9712150572384712                                 20,000,000                             20,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.الیاس هفت ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1428

9712150572364683                                   7,650,000                               7,650,000 1397 بهمن 30بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1427

9712150572364684                                   2,000,000                               2,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1426

9712150572384713                                   2,210,000                               2,210,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ایمان هشت ساله به دلیل درد شکم بستری شده است1425

9712150572364685                                   1,060,000                               1,060,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40مارگون.نوزاد تازه متولد به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است1424

9712150572384714                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیرحسام شش ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1423

9712150572384715                                   2,650,000                               2,650,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.سهام تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1422

9712150572384716                                 15,000,000                             15,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.زینب دوازده ساله به دلیل بیماری دیابت بستری شده است1421

9712150572384717                                 20,000,000                             20,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03پاکدشت.مهری ماه شش ماهه به دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1420

9712150572364686                                   7,750,000                               7,750,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.شهرزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1419

9712150572384718                                   1,300,000                               1,300,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40نورآباد.نوزاد تازه متولد قل دوم به دلیلنارس بودن بستری شده است1418

9712150572364687                                   3,950,000                               3,950,000 1397 بهمن 30بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.ابوبکر پانزده ساله به دلیلدرد شکم بستری شده است1417

9712150572384711                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 30بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.نرگس شش ساله به دلیل سردرد شدید بستری شده است1416

9712150572384712                                 20,000,000                             20,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.الیاس هفت ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1415

9712140572374725                                 16,000,000                             20,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.الیاس هفت ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1414



9712140572374726                                 50,000,000                             15,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.زینب دوازده ساله به دلیل بیماری دیابت بستری شده است1413

9712140572374727                                 13,940,000                             20,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03پاکدشت.مهری ماه شش ماهه به دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1412

9712150572364683                                   7,650,000                               7,650,000 1397 بهمن 30بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1411

9712150572364684                                   2,000,000                               2,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1410

9712150572384713                                   2,210,000                               2,210,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ایمان هشت ساله به دلیل درد شکم بستری شده است1409

9712150572364685                                   1,060,000                               1,060,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40مارگون.نوزاد تازه متولد به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است1408

9712150572384714                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیرحسام شش ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1407

9712150572384715                                   2,650,000                               2,650,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.سهام تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1406

9712150572384716                                 15,000,000                             15,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران.زینب دوازده ساله به دلیل بیماری دیابت بستری شده است1405

9712150572384717                                 20,000,000                             20,000,000 1397 بهمن 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03پاکدشت.مهری ماه شش ماهه به دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1404

9712150572364686                                   7,750,000                               7,750,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.شهرزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1403

9712150572384718                                   1,300,000                               1,300,000 1397 بهمن 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40نورآباد.نوزاد تازه متولد قل دوم به دلیلنارس بودن بستری شده است1402

9712150572364687                                   3,950,000                               3,950,000 1397 بهمن 30بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.ابوبکر پانزده ساله به دلیلدرد شکم بستری شده است1401

9712150572384719                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 24میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.احسان یازده ساله به دلیل اسهال خونی بستری شده است1400

9712150572384720                                   2,870,000                               2,870,000 1397 بهمن 14خاتمی هرات... بیمارستان آیت ا. 48مروست.نوزاد تازه متولد به دلیلزردی بستری شده است1399

9712010572914777                                 17,000,000                             17,000,000 1397 بهمن 29بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.حسین هفت ساله به دلیل بیماری دیابت بستری شده است1398

9712010572914778                                   6,500,000                               6,500,000 1397 بهمن 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16کوشک.اسماء تازه متولد به دلیل انسداد روده بستری شده است1397

9712010572914779                                   2,140,000                               2,140,000 1397 بهمن 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.زینب سیزده ساله به دلیل تشنج بستری شده است1396

9712010572914780                                 14,000,000                             14,000,000 1397 بهمن 29بیمارستان ابوذر اهواز. 28رامهرمز.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1395

9712010572914781                                   2,110,000                               2,110,000 1397 بهمن 29بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دره شهر.مارال ده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1394

9712010572934119                                   4,140,000                               4,140,000 1397 بهمن 29بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.آویسا یک ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1393

9712010572934120                                   1,930,000                               1,930,000 1397 بهمن 29بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.علی پنج ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1392

9712010572946052                                   7,000,000                               7,000,000 1397 بهمن 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16زرین شهر.محدثه دوازده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1391

9712010572946053                                   7,000,000                               7,000,000 1397 بهمن 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.رضا تازه متولد به دلیل آسیب به سر بستری شده است1390

9712010572942339                                      770,000                                  770,000 1397 بهمن 28بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیرمحمد دوساله به دلیل عقرب گزیدگی بستری شده است1389

9712010572946054                                 11,000,000                             11,000,000 1397 بهمن 28بیمارستان شهدای محراب یزد. 42یزد.محمدیاسین شش ماهه به دلیل سوختگی پا بستری شده است1388

9712010572946055                                 18,000,000                             18,000,000 1397 بهمن 28بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.شاهزاده چهارده ساله به دلیلدرد قفسه سینهبستری شده است1387

9712010572946056                                      610,000                                  610,000 1397 بهمن 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.مائده پنج ساله به دلیل درد شکم بستری شده است1386

9712010572946057                                   4,430,000                               4,430,000 1397 بهمن 28بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.امیرعلی پنج ماهه به دلیل مشکالت تنفسی بستری شده است1385

9712010572946058                                   1,610,000                               1,610,000 1397 بهمن 28بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.آرش یک ماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است1384

9712010572946059                                   1,400,000                               1,400,000 1397 بهمن 28بیمارستان رازی قائمشهر. 39قائم شهر.کیان تازه متولد به دلیل رفالکس معده بستری شده است1383



9712010572946060                                   2,240,000                               2,240,000 1397 بهمن 28بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل مسمومیت بستری شده است1382

9712010572942334                                 13,000,000                             13,000,000 1397 بهمن 28بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.حسن شش ماهه به دلیل بیماری نادر پمپه بستری شده است1381

9712010572942335                                   4,050,000                               4,050,000 1397 بهمن 28بیمارستان افشار یزد. 22یزد.احمدحسین یک ساله به دلیل تهوع و استفراغ بستری شده است1380

9712010572942336                                   2,000,000                               2,000,000 1397 بهمن 28بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه.محمدآراد ده ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1379

9712010572942337                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 28بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.هدیه یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است1378

9712010572942338                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 28بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.آرین دوساله به دلیل اسهال بستری شده است1377

9712010572946061                                      800,000                                  800,000 1397 بهمن 28بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40گچساران.الهه دوساله به دلیل مشکل متابولیک بستری شده است1376

9712010572946062                                   1,730,000                               1,730,000 1397 بهمن 28بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40پاتاوه.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1375

9712010572946063                                   4,350,000                               4,350,000 1397 بهمن 28بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.بنیامین شش ساله به دلیل جراحی هرنی بستری شده است1374

9712010572946064                                   3,610,000                               3,610,000 1397 بهمن 28بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.نیکا تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1373

9712010572942340                                   6,380,000                               6,380,000 1397 بهمن 28بیمارستان امام خمینی اهواز. 33اهواز.ابراهیم هفت ساله به دلیل مشکالت روده ای بستری شده است1372

9712010572946065                                   2,500,000                               2,500,000 1397 بهمن 28بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.انیسا یک ماهه به دلیل دیسترستنفسی بستری شده است1371

9712010572946066                                   2,000,000                               2,000,000 1397 بهمن 28بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.محمدماهان دوماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است1370

9712010572946067                                   1,870,000                               1,870,000 1397 بهمن 28بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.سبحان تازه متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است1369

9712010572942341                                   1,280,000                               1,280,000 1397 بهمن 27بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1368

9712010572946068                                   4,400,000                               4,400,000 1397 بهمن 27بیمارستان افشار یزد. 22تفت.نوزاد تازه متولد به دلیل تشنج بستری شده است1367

9712010572946069                                   1,980,000                               1,980,000 1397 بهمن 27بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.آرتمیس سه ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1366

9712010572946070                                   1,950,000                               1,950,000 1397 بهمن 27بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.آسنا سه ماهه به دلیل تب و لرز شدید بستری شده است1365

9712010572946085                                      860,000                                  860,000 1397 بهمن 27بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دره شهر.عباس دوساله به دلیل تشنج بستری شده است1364

9712010572946086                                   1,800,000                               1,800,000 1397 بهمن 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.یسنا شش ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است1363

9712010572946087                                   1,200,000                               1,200,000 1397 بهمن 25بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26کهنوج.امیرحسین یک ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است1362

9712010572946071                                   5,500,000                               5,500,000 1397 بهمن 24بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40مارگون.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1361

9712140572379307                                 30,000,000                               5,500,000 1397 بهمن 24بیمارستان زینبیه خورموج. 50خورموج.جمال هفت ماهه به دلیل مننژیت بستری شده است1360

9712010572946088                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.ضحا یک ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1359

9712010572942342                                   3,000,000                               3,000,000 1397 بهمن 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.آرمین چهارماهه به دلیل یبوست شدید بستری شده است1358

9712010572946072                                   3,000,000                               3,000,000 1397 بهمن 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.مهال هشت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1357

9712150572384719                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 24میبد (ع)بیمارستان امام جعفر صادق. 49میبد.احسان یازده ساله به دلیل اسهال خونی بستری شده است1356

9712010572946073                                   1,900,000                               1,900,000 1397 بهمن 24بیمارستان رازی قائمشهر. 39قائم شهر.آرشان تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1355

9712010572942343                                   1,600,000                               1,600,000 1397 بهمن 23بیمارستان امام خمینی مهاباد. 25مهاباد.نوید هفت ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1354

9712010572942344                                      800,000                                  800,000 1397 بهمن 23بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.محمدصدرا یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1353

9712010572942345                                   1,720,000                               1,720,000 1397 بهمن 23بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.روزا تازه متولد به دلیلدیسترس تنفسی بستری شده است1352



9712010572946074                                   6,500,000                               6,500,000 1397 بهمن 21بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21درق.امیرمحمد ده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1351

9712010572942346                                      700,000                                  700,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.مرتضی دوساله به دلیل زردزخم بستری شده است1350

9712010572942347                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدرضا دوماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است1349

9712010572942348                                   1,670,000                               1,670,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدطاها دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1348

9712010572946075                                   4,130,000                               4,130,000 1397 بهمن 21بیمارستان طالقانی ایالم. 29ایالم.نوزادتازه متولد قل سوم به دلیلنارس بودن بستری شده است1347

9712010572946076                                   4,340,000                               4,340,000 1397 بهمن 21بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1346

9712010572942349                                   1,100,000                               1,100,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الیگودرز.شیرزاد دوماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است1345

9712010572946077                                   2,970,000                               2,970,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.کیارش تازه متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است1344

9712010572946078                                   1,720,000                               1,720,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.محمدمهدی تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1343

9712010572946079                                   1,140,000                               1,140,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24ویسیان.امیررضاتازه متولد به دلیل بیماری اکتروپیون بستری شده است1342

9712010572942350                                   4,000,000                               4,000,000 1397 بهمن 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ایذه.عرفان سیزده ساله به دلیل التهاب روده بستری شده است1341

9712010572942351                                   5,000,000                               5,000,000 1397 بهمن 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دورود.امیرحسین چهارساله به دلیل یبوست شدید بستری شده است1340

9712010572946080                                   7,000,000                               7,000,000 1397 بهمن 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.هدیه سه ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1339

9712010572942352                                   8,000,000                               8,000,000 1397 بهمن 21بیمارستان افشار یزد. 22مهریز.میترا نه ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1338

9712010572942353                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 21بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.حمید دوازده ساله به دلیل شکستگیدست بستری شده است1337

9712010572946089                                   2,150,000                               2,150,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26ایرانشهر.فرید شانزده ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1336

9712010572946090                                   1,060,000                               1,060,000 1397 بهمن 21بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.حلما دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1335

9712010572946091                                      940,000                                  940,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.امیرمهدی شش ساله به دلیل تب بستری شده است1334

9712010572946081                                   1,800,000                               1,800,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.ثنا تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1333

9712010572946082                                   2,530,000                               2,530,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ویانا تازه متولد به دلیل بیماری اکتروپیون بستری شده است1332

9712010572946083                                   2,240,000                               2,240,000 1397 بهمن 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نفس تازه متولد به دلیل مشکالت تنفسی بستری شده است1331

9712010572946092                                   1,470,000                               1,470,000 1397 بهمن 18بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.کیانا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1330

9712010572946093                                   5,500,000                               5,500,000 1397 بهمن 18بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.رادین سه ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1329

9712010572946094                                      950,000                                  950,000 1397 بهمن 18بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.رضا نه ماهه به دلیل اسهال بستری شده است1328

9712010572942354                                   1,020,000                               1,020,000 1397 بهمن 18بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.آوا تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است1327

9712010572946084                                   2,600,000                               2,600,000 1397 بهمن 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شاهین شهر.نیل سه ماهه به دلیل اسهال مداوم بستری شده است1326

9712010572942355                                   5,000,000                               5,000,000 1397 بهمن 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.شش ساله به دلیل بیماری خودایمنی بستری شده است (2)آروین1325

9712010572942356                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 17بیمارستان افشار یزد. 22زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1324

9712010572942357                                   2,000,000                               2,000,000 1397 بهمن 17بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نطنز.هدیه نه ساله به دلیلرفالکس مثانه بستری شده است1323

9712010572942358                                   5,150,000                               5,150,000 1397 بهمن 17بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17دلوار.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکل قلبی بستری شده است1322

9712010572942359                                   1,500,000                               1,500,000 1397 بهمن 17بیمارستان امام حسین اصفهان. 16کهنوج.پارمیدا پنج ساله به دلیل درد شکم بستری شده است1321



9712010572942360                                   1,020,000                               1,020,000 1397 بهمن 17بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1320

9712010572942361                                   2,500,000                               2,500,000 1397 بهمن 16بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.دوساله به دلیلتورم و التهاب کلیه بستری شده است (3)یاسین1319

9712010572934121                                   8,000,000                               8,000,000 1397 بهمن 16بیمارستان بوعلی ساری. 38نکا.یسنا یک ساله به دلیل مشکالت تنفسی بستری شده است1318

9712010572942362                                   3,500,000                               3,500,000 1397 بهمن 16بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.مهدیه ده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1317

9712010572934122                                   3,000,000                               3,000,000 1397 بهمن 16بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24دورود.اهورا هفت ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است1316

9712010572942363                                   1,050,000                               1,050,000 1397 بهمن 16بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.اسرا شش ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1315

9712010572942364                                   1,620,000                               1,620,000 1397 بهمن 16بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.محیا دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1314

9712010572942365                                   1,400,000                               1,400,000 1397 بهمن 16بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.حسام پنج ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1313

9712010572942366                                      790,000                                  790,000 1397 بهمن 15بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.آریوبرزن یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1312

9712010572942367                                   2,500,000                               2,500,000 1397 بهمن 15بیمارستان بوعلی ساری. 38کالردشت.نازیال دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1311

9712010572942368                                      270,000                                  270,000 1397 بهمن 15بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیدرضا یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است1310

9712010572942369                                      300,000                                  300,000 1397 بهمن 15بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.حسین چهارماهه به دلیل تب بستری شده است1309

9712010572942370                                      710,000                                  710,000 1397 بهمن 15بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.آیناز یک ساله به دلیل تب بستری شده است1308

9712010572942371                                   1,540,000                               1,540,000 1397 بهمن 15بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ثمین هفت ساله به دلیل آسم بستری شده است1307

9712010572942372                                   4,890,000                               4,890,000 1397 بهمن 15بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.بنیامین سه ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است1306

9712010572942373                                   3,370,000                               3,370,000 1397 بهمن 15بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.سمانه یازده ساله به دلیل درد شکم بستری شده است1305

9712010572942374                                   2,500,000                               2,500,000 1397 بهمن 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نجف آباد.حسینیازده ماهه به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است1304

9711140572399111                                   1,450,000                               1,450,000 1397 بهمن 14بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1303

9711140572417238                                   1,200,000                               1,200,000 1397 بهمن 14بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.یسنا یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1302

9712150572384720                                   2,870,000                               2,870,000 1397 بهمن 14خاتمی هرات... بیمارستان آیت ا. 48مروست.نوزاد تازه متولد به دلیلزردی بستری شده است1301

9711140572421274                                   2,450,000                               2,450,000 1397 بهمن 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.کارن تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1300

9711140572413142                                      780,000                                  780,000 1397 بهمن 14بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40پاتاوه.پنج ساله به دلیل تشنج بستری شده است (2)نوید1299

9711140572413141                                   1,320,000                               1,320,000 1397 بهمن 14بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است (2)رضا1298

9711140572417237                                      320,000                                  320,000 1397 بهمن 13بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.کلثوم هفت ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1297

9711140572399110                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 13بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.زینب چهارماهه به دلیل تب بستری شده است1296

9711140572399109                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 13بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.عایشه شش ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است1295

9711140572399108                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 13بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.فاطیما سه ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1294

9711140572399107                                   1,270,000                               1,270,000 1397 بهمن 13بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.پرهام پنج ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1293

9711140572421273                                   1,250,000                               1,250,000 1397 بهمن 13بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.اسرا پنج ساله به دلیل اسهال بستری شده است1292

9711140572421272                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 13بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1291

9711140572421271                                      720,000                                  720,000 1397 بهمن 13بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.شعیبدوساله به دلیل تب بستری شده است1290



9711140572421270                                      370,000                                  370,000 1397 بهمن 13بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.اسرا چهارساله به دلیل تب بستری شده است1289

9711140572421269                                      770,000                                  770,000 1397 بهمن 13بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.امیررضا هفت ساله به دلیل مننژیت بستری شده است1288

9711140572421268                                   4,000,000                               4,000,000 1397 بهمن 13بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.عبداله سه ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است1287

9711140572421267                                   1,500,000                               1,500,000 1397 بهمن 11بیمارستان شهید رهنمون یزد. 47خاتم.محمدجواد شانزده ساله به دلیل پارگی رباط زانو بستری شده است1286

9711140572399106                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 11بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.عبدالعزیز پانزده ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1285

9711140572399080                                   2,000,000                               2,000,000 1397 بهمن 11بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل آسیب دیدگی سر و دست بستری شده است1284

9711140572421226                                      770,000                                  770,000 1397 بهمن 11بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.علی اصغر ده ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1283

9711140572421227                                   4,000,000                               4,000,000 1397 بهمن 11بیمارستان افشار یزد. 22یزد.فاطمه یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1282

9711140572399081                                      770,000                                  770,000 1397 بهمن 10بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.عارفه پنج ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1281

9711140572399082                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 10بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.علیرضا دوازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1280

9711140572399083                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 10بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه و تنگی نفس بستری شده است1279

9711140572421228                                      970,000                                  970,000 1397 بهمن 10بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دره شهر.امیرمحمد هشت ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1278

9711140572421229                                   7,000,000                               7,000,000 1397 بهمن 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.یسنا یک ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1277

9711140572421230                                   2,130,000                               2,130,000 1397 بهمن 10بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17برازجان.یک ساله به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است (2)محمدجواد1276

9711140572421231                                   4,270,000                               4,270,000 1397 بهمن 10بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است1275

9711140572399084                                   5,500,000                               5,500,000 1397 بهمن 10بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.حسینه ده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1274

9711140572399085                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 10بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.تانیا هفت ساله به دلیل کیست کبد بستری شده است1273

9711140572421251                                      410,000                                  410,000 1397 بهمن 9بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فرشته شش ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است1272

9711140572417220                                   2,270,000                               2,270,000 1397 بهمن 9بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.گلناز نه ساله به دلیل ضربه به سر بستری شده است1271

9711140572417221                                   4,000,000                               4,000,000 1397 بهمن 9بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.نادر پانزده ساله به دلیلضربه به زانو بستری شده است1270

9711140572421252                                      800,000                                  800,000 1397 بهمن 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40بویراحمد.طاها دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1269

9711140572417222                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 9بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.آریا یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1268

9711140572417223                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40پاتاوه.پنج ساله به دلیل تشنج بستری شده است (1)نوید1267

9711140572417224                                   2,640,000                               2,640,000 1397 بهمن 9بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندر خمیر.دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است (2)نازنین زینب1266

9711140572417225                                   3,120,000                               3,120,000 1397 بهمن 9بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.محمود هفت ساله به دلیل ضربه به کتف بستری شده است1265

9711140572417226                                   1,900,000                               1,900,000 1397 بهمن 8بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.نوزاد تازه متولد به دلیل آسپیراسیون مکونیوم و زردیبستری شده است1264

9711140572417227                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 8بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.گلپری پانزده ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1263

9711140572417228                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 8بیمارستان افشار یزد. 22یزد. به دلیل نارس بودن بستری شده است2نوزاد تازه متولد قل1262

9711140572417229                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 8بیمارستان افشار یزد. 22یزد. به دلیل نارس بودن بستری شده است1نوزاد تازه متولد قل1261

9711140572417230                                   3,000,000                               3,000,000 1397 بهمن 8بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.مهدی دوازده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1260

9711140572417231                                   5,000,000                               5,000,000 1397 بهمن 8بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمدکسری یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است1259



9711140572399086                                   5,200,000                               5,200,000 1397 بهمن 8بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نازلی تازه متولد به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1258

9711140572399087                                   2,380,000                               2,380,000 1397 بهمن 8بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسیبستری شده است1257

9711140572413139                                      780,000                                  780,000 1397 بهمن 8بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.الهام یک ساله به دلیل تب شدیدبستری شده است1256

9711140572399088                                   4,000,000                               4,000,000 1397 بهمن 8بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.سمیرا ده ساله به دلیل کاتاراکت بستری شده است1255

9711140572399089                                   5,000,000                               5,000,000 1397 بهمن 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نرگس نه ساله به دلیلهیرشپرونگ بستری شده است1254

9711140572413140                                   5,000,000                               5,000,000 1397 بهمن 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان. بستری شده استSMAمحمدرضا سه ساله به دلیل1253

9711140572399090                                   6,500,000                               6,500,000 1397 بهمن 7بیمارستان افشار یزد. 22زهک.مهرسانا چهارماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1252

9711140572399091                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 7بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.سینا سه ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است1251

9711140572399092                                   3,000,000                               3,000,000 1397 بهمن 7بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.ثنا دوساله به دلیل تشنج بستری شده است1250

9711140572421232                                   3,000,000                               3,000,000 1397 بهمن 6بیمارستان افشار یزد. 22یزد.سما هشت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1249

9711140572421233                                   1,100,000                               1,100,000 1397 بهمن 6بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24رومشکان.محمدرضا تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1248

9711140572399093                                      790,000                                  790,000 1397 بهمن 6بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24سراب دوره.مرسانا تازه متولد به دلیلدیسترستنفسی بستری شده است1247

9711140572421234                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 6بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.آرمین دوساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است1246

9711140572421235                                   1,490,000                               1,490,000 1397 بهمن 6بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.پارمیس تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1245

9711140572421236                                      840,000                                  840,000 1397 بهمن 6بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.آمنه یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است1244

9711140572421237                                   3,500,000                               3,500,000 1397 بهمن 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.الناز نه ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1243

9711140572421238                                   2,400,000                               2,400,000 1397 بهمن 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.سه ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است (1)نگار1242

9711140572399094                                   5,000,000                               5,000,000 1397 بهمن 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دزفول.الیاس دوماهه به دلیل انسداد ریه بستری شده است1241

9711140572399095                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 4بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.علیرضا هفت ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1240

9711140572421253                                      330,000                                  330,000 1397 بهمن 4بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.زهرا شش ساله به دلیل درد شکم بستری شده است1239

9711140572421254                                      840,000                                  840,000 1397 بهمن 4بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04قهستان.حسن رضا یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1238

9711140572399096                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 4بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه و تنگی نفس بستری شده است1237

9711140572421239                                   5,500,000                               5,500,000 1397 بهمن 4بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1236

9711140572421240                                   4,000,000                               4,000,000 1397 بهمن 4بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.محمد یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1235

9711140572421255                                      400,000                                  400,000 1397 بهمن 4بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.افشین ده ساله به دلیل سرماخوردگی شدید بستری شده است1234

9711140572421256                                      940,000                                  940,000 1397 بهمن 4بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.مرصاد هشت ساله به دلیل درد شکم بستری شده است1233

9711140572399097                                   5,000,000                               5,000,000 1397 بهمن 4بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.حیدر چهارده ساله به دلیل شکستگی مچ دست بستری شده است1232

9711140572421257                                   1,700,000                               1,700,000 1397 بهمن 3بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.سه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است(1)شادی1231

9711140572421258                                   4,550,000                               4,550,000 1397 بهمن 3بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.محمدجواد یک ماهه به دلیلدیسترس تنفسی بستری شده است1230

9711140572421259                                      770,000                                  770,000 1397 بهمن 3بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دهلران.محمدمهدی شش ساله به دلیل آنفوالنزا بستری شده است1229

9711140572417235                                      790,000                                  790,000 1397 بهمن 3بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دهلران.اسرا پنج ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است1228



9711140572399098                                   1,130,000                               1,130,000 1397 بهمن 3بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40مارگون.سارا نه ساله به دلیل دیابت بستری شده است1227

9711140572417236                                   4,670,000                               4,670,000 1397 بهمن 2بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1226

9711140572399099                                   1,030,000                               1,030,000 1397 بهمن 2بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.میکائیل یک ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است1225

9711140572421241                                   4,040,000                               4,040,000 1397 بهمن 2بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.کیانا دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1224

9711140572421260                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 1بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران. به دلیل عفونت ریه بستری شده است2نوزاد تازه متولد قل1223

9711140572421242                                   4,500,000                               4,500,000 1397 بهمن 1بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران. به دلیل عفونت ریه بستری شده است1نوزاد تازه متولد قل1222

9711140572399100                                   1,000,000                               1,000,000 1397 بهمن 1بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.هلیا دوساله به دلیل تشنج بستری شده است1221

9711140572399101                                   1,500,000                               1,500,000 1397 بهمن 1بیمارستان امام حسین اصفهان. 16یزدان شهر.حدیث دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1220

9711140572399102                                   5,400,000                               5,400,000 1397 بهمن 1بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40پاتاوه.علیرضا دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1219

9711140572399103                                      820,000                                  820,000 1397 بهمن 1بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.یاشار سه ساله به دلیل عفونت گوش بستری شده است1218

9711140572421243                                   4,000,000                               4,000,000 1397 بهمن 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نیکا یک ماهه به دلیل نارس بودنبستری شده است1217

9711140572421261                                   1,650,000                               1,650,000 1397 بهمن 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.مهدی تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1216

9711140572421244                                   1,640,000                               1,640,000 1397 بهمن 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.محمد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1215

9711140572421262                                   1,610,000                               1,610,000 1397 بهمن 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ابوالفضل هشت ماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است1214

9711140572421245                                   6,500,000                               6,500,000 1397 بهمن 1بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بوشهر.نگین دوساله به دلیل نقص متابولیک بستری شده است1213

9711140572421246                                   8,000,000                               8,000,000 1397 بهمن 1بیمارستان افشار یزد. 22زارچ.فاطمه شانزده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1212

9711140572421263                                      900,000                                  900,000 1397 بهمن 1بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدجواد نه ماهه به دلیل تب بستری شده است1211

9711140572421264                                   5,000,000                               5,000,000 1397 بهمن 1بیمارستان افشار یزد. 22یزد.زینب هشت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1210

9711140572421247                                   1,300,000                               1,300,000 1397 بهمن 1بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.سعید چهارماهه به دلیل تب بستری شده است1209

9711140572421265                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.زهرا چهارده ساله به دلیل تشنج بستری شده است1208

9711140572413136                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 30بیمارستان شهدای محراب یزد. 42میبد.یاسر هفت ساله به دلیل سوختگی بستری شده است1207

9711140572413137                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 30بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.مبینا چهارساله به دلیل ضربه به سر بستری شده است1206

9711140572413138                                   1,200,000                               1,200,000 1397 دی 30بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.محمدیاسین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1205

9711140572417232                                   1,460,000                               1,460,000 1397 دی 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ابوالفضل نه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1204

9711140572421266                                      800,000                                  800,000 1397 دی 30بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نیال یک ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1203

9711140572417233                                   2,500,000                               2,500,000 1397 دی 29بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1202

9711140572417234                                   1,530,000                               1,530,000 1397 دی 29بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24دورود.راحیل یک ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است1201

9711140572421248                                   2,000,000                               2,000,000 1397 دی 29بیمارستان بهارلو تهران. 30قرچک.نوزاد تازه متولد به دلیلعفونت ریه بستری شده است1200

9711140572399104                                   2,560,000                               2,560,000 1397 دی 29بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نازنین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1199

9711140572421249                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دورود.متین سه ساله به دلیالبتال به سندرم گیلن باره بستری شده است1198

9711140572399105                                   1,530,000                               1,530,000 1397 دی 29بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.اسرا شش ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1197



9711140572421250                                   1,240,000                               1,240,000 1397 دی 29بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.زهرا یک ساله به دلیل تب بستری شده است1196

9710300572041879                                   3,000,000                               3,000,000 1397 دی 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خرمشهر.ایناس سه ساله به دلیل لکه مغزی بستری شده است1195

9710300572041880                                   2,800,000                               2,800,000 1397 دی 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ویالشهر.سینا هفت ماهه به دلیل عفونت خون بستری شده است1194

9710300572031756                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 27بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17برازجان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1193

9710300572031757                                   2,500,000                               2,500,000 1397 دی 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نگار سه ساله به دلیل عفونت گوش بستری شده است1192

9710300572041881                                   1,500,000                               1,500,000 1397 دی 27بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.عرشیا سه ساله به دلیل تب و لرز بستری شده است1191

9710300572041882                                   2,000,000                               2,000,000 1397 دی 26بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نگار یازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1190

9710300572041910                                      740,000                                  740,000 1397 دی 26بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.محمدطاها پنج ساله به دلیل تشنج بستری شده است1189

9710300572041911                                   1,670,000                               1,670,000 1397 دی 26بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.اسماء سیزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1188

9710300572041883                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 26بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.ایمان ده ساله به دلیل بریدگی انگشت دست بستری شده است1187

9710300572041884                                   3,000,000                               3,000,000 1397 دی 26بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.نرگس دوازده ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است1186

9710300572041912                                      460,000                                  460,000 1397 دی 26بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرعلی دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1185

9710300572041913                                      550,000                                  550,000 1397 دی 26بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرمحمد دوساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1184

9710300572041885                                   1,500,000                               1,500,000 1397 دی 25بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دره شهر.رضا چهارده ساله به دلیل افسردگی شدید بستری شده است1183

9710300572041914                                      530,000                                  530,000 1397 دی 25بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نسترن دوساله به دلیل تب بستری شده است1182

9710300572041886                                   1,800,000                               1,800,000 1397 دی 25بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.محدثه هفده ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1181

9710300572041887                                   4,120,000                               4,120,000 1397 دی 25بیمارستان طالقانی ایالم. 29ایوان.نوزادتازه متولد قل اول به دلیلنارس بودن بستری شده است1180

9710300572041888                                   1,980,000                               1,980,000 1397 دی 25بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1179

9710300572041889                                   1,560,000                               1,560,000 1397 دی 24بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26میناب.اعظم چهارده ساله به دلیلشکستگی بینی بستری شده است1178

9710300572041890                                   2,750,000                               2,750,000 1397 دی 24بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1177

9710300572041891                                      590,000                                  590,000 1397 دی 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.نعیمه هشت ماهه به دلیل اسهال بستری شده است1176

9710300572041892                                   1,050,000                               1,050,000 1397 دی 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.جواد ده ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است1175

9710300572041893                                      850,000                                  850,000 1397 دی 24بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.مازیار چهارساله به دلیل تشنج بستری شده است1174

9710300572045834                                   2,490,000                               2,490,000 1397 دی 24بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نازنین زهرا چهارساله به دلیل آبسه بستری شده است1173

9710300572045835                                   1,000,000                               1,000,000 1397 دی 24بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40پاتاوه.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1172

9710300572036240                                   1,500,000                               1,500,000 1397 دی 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.آیدا چهارده ساله به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است1171

9710300572036241                                   4,000,000                               4,000,000 1397 دی 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شاهین شهر.امیرعباس دوماهه به دلیلتورم و التهاب کلیهبستری شده است1170

9710300572036257                                   2,900,000                               2,900,000 1397 دی 23بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بوشهر.نوزاد تازه متولد به دلیل پایین بودن قند خون بستری شده است1169

9710300572036242                                   2,590,000                               2,590,000 1397 دی 23بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است (1)محمد1168

9710300572041915                                   1,000,000                               1,000,000 1397 دی 23بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.رضا شش ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1167

9710300572036243                                      930,000                                  930,000 1397 دی 23بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24بروجرد.روبین پنج ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1166



9710300572036244                                   4,290,000                               4,290,000 1397 دی 23بیمارستان افشار یزد. 22یزد.محسن ده ساله به دلیل فتق کشاله ران بستری شده است1165

9710300572041894                                   1,200,000                               1,200,000 1397 دی 23بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.راحله شش ساله به دلیل مننژیت مغزی بستری شده است1164

9710300572036258                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 23بیمارستان ابوذر اهواز. 28شادگان.مائده یازده ساله به دلیالبتال به سندرم گیلن بارهبستری شده است1163

9710300572041895                                   1,500,000                               1,500,000 1397 دی 23بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.یونس سه ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1162

9710300572041896                                   1,500,000                               1,500,000 1397 دی 23بیمارستان امام حسین اصفهان. 16کاشان.زهرا یک ساله به دلیلچسبیدگی انگشتانبستری شده است1161

9710300572041897                                   6,500,000                               6,500,000 1397 دی 23بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40پاتاوه.امیرعباس یک ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است1160

9710300572031758                                   3,500,000                               3,500,000 1397 دی 23بیمارستان امام حسین اصفهان. 16بروجن.هفت ماهه به دلیل نرمی حنجره بستری شده است (2)مهرسا1159

9710300572031759                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 22بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خواف.محمدرضا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1158

9710300572041916                                   3,000,000                               3,000,000 1397 دی 22بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.محمدطه پنج ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1157

9710300572041917                                      710,000                                  710,000 1397 دی 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.الینا یک ساله به دلیل قطع انگشتان دست بستری شده است1156

9710300572041918                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 22بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.فاطمه چهارده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1155

9710300572041919                                   5,500,000                               5,500,000 1397 دی 22بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.سدیس پنج ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1154

9710300572031760                                   1,930,000                               1,930,000 1397 دی 22بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.رضوان نه ساله به دلیل تشنج بستری شده است1153

9710300572041920                                   2,750,000                               2,750,000 1397 دی 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساسان تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1152

9710300572041921                                      890,000                                  890,000 1397 دی 22بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17خورموج.کوثر هفت ساله به دلیل نارسایی کلیه بستری شده است1151

9710300572041922                                   3,920,000                               3,920,000 1397 دی 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یسنا یک ساله به دلیل تب شدید بستری شده است1150

9710300572031761                                   3,150,000                               3,150,000 1397 دی 22بیمارستان افشار یزد. 22یزد.افسانه پانزده ساله به دلیل دل درد شدید بستری شده است1149

9710300572031762                                   2,270,000                               2,270,000 1397 دی 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.رضا هفت ساله به دلیل کیست هیداتید بستری شده است1148

9710300572031763                                   2,960,000                               2,960,000 1397 دی 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الیگودرز.نرگس تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1147

9710300572031764                                      860,000                                  860,000 1397 دی 20بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.مریم دوازده ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است1146

9710300572031765                                   3,000,000                               3,000,000 1397 دی 20بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43شیراز.نوزادتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1145

9710300572031766                                      790,000                                  790,000 1397 دی 20بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز. 45شیراز.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1144

9710300572031767                                   2,830,000                               2,830,000 1397 دی 20بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز. 45شیراز.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکلتنفسی بستری شده است1143

9710300572031768                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 20بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.فاطمه پانزده ساله به دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1142

9710300572036245                                   8,000,000                               8,000,000 1397 دی 20بیمارستان افشار یزد. 22نیک شهر.امید چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1141

9710300572041923                                   5,500,000                               5,500,000 1397 دی 20بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.محمد پانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1140

9710300572036246                                   5,500,000                               5,500,000 1397 دی 19بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.رضا یازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1139

9710300572041924                                   2,720,000                               2,720,000 1397 دی 19بیمارستان افشار یزد. 22کهنوج.علی اکبر یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1138

9710300572036247                                   9,000,000                               9,000,000 1397 دی 19بیمارستان افشار یزد. 22خاش.نوروز چهارده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1137

9710300572041925                                   1,300,000                               1,300,000 1397 دی 19بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21خواف.امیرمحمد دوازده ساله به دلیلتورم و التهاب کلیه بستری شده است1136

9710300572041926                                      770,000                                  770,000 1397 دی 19بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است (2)طهورا1135



9710300572041927                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 19بیمارستان سینا اهواز. 19اهواز.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است1134

9710300572036248                                   1,480,000                               1,480,000 1397 دی 19بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است (1)رضا1133

9710300572036249                                   1,500,000                               1,500,000 1397 دی 19بیمارستان امام حسین اصفهان. 16حبیب آباد.هفت ساله به دلیل دل درد شدید بستری شده است (1)طاها1132

9710300572041928                                   3,810,000                               3,810,000 1397 دی 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است (2)محمدصالح1131

9710300572041929                                   1,300,000                               1,300,000 1397 دی 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.پنج ساله به دلیل بیماری آنمی آپالستیک بستری شده است (8)عدنان1130

9710300572041930                                      750,000                                  750,000 1397 دی 19بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.آسنا شش ماهه به دلیل تب بستری شده است1129

9710300572036250                                   8,000,000                               8,000,000 1397 دی 19بیمارستان شهید فقیهی شیراز. 46شیراز.مهسا سه ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1128

9710300572041931                                   1,500,000                               1,500,000 1397 دی 19بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.علیرضا یک ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1127

9710300572041932                                   7,000,000                               7,000,000 1397 دی 19بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.محمدامین یک ساله به دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1126

9710300572036251                                   5,500,000                               5,500,000 1397 دی 18بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن بستری شده است1125

9710300572036252                                   1,250,000                               1,250,000 1397 دی 18بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.النا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1124

9710300572041933                                      900,000                                  900,000 1397 دی 18بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.محمدنبی دوماهه به دلیالسهال و استفراغ بستری شده است1123

9710300572036253                                      780,000                                  780,000 1397 دی 18بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدمتین شش ماهه به دلیل تب بستری شده است1122

9710300572041934                                      550,000                                  550,000 1397 دی 18بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.آیدا یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است1121

9710300572041935                                      920,000                                  920,000 1397 دی 18بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1120

9710300572036254                                   6,500,000                               6,500,000 1397 دی 18بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40مارگون.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1119

9710300572041936                                   3,250,000                               3,250,000 1397 دی 18بیمارستان کودکان بندرعباس. 13حاجی آباد.نظیفه دو ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1118

9710300572036255                                   4,000,000                               4,000,000 1397 دی 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16یزدان شهر.حلما چهارماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1117

9710300572031769                                   1,500,000                               1,500,000 1397 دی 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.زهرا یک ساله به دلیل چسبندگی روده بستری شده است1116

9710300572031770                                   2,500,000                               2,500,000 1397 دی 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16کوشک.نازنین زهرا هفت ساله به دلیالنسداد روده بستری شده است1115

9710300572041937                                      880,000                                  880,000 1397 دی 17بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.آوا سه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1114

9710300572041898                                   6,000,000                               6,000,000 1397 دی 17بیمارستان افشار یزد. 22یزد.سوگند چهارماهه به دلیلبیماری قلبی بستری شده است1113

9710300572041899                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 17بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز. 45شیراز.نوزاد تازه متولد به دلیل مشکالت تنفسی بستری شده است1112

9710300572031771                                   1,700,000                               1,700,000 1397 دی 17بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.امیرسام نه ساله به دلیل باال بودن آنزیم های کبدی بستری شده است1111

9710300572031772                                   4,200,000                               4,200,000 1397 دی 17بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ملک شهر.محمدمتین پنج ساله به دلیلهیرشپرونگ بستری شده است1110

9710300572031773                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 16بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.معین ده ساله به دلیل تب شدید بستری شده است1109

9710300572041938                                      720,000                                  720,000 1397 دی 16بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26زاهدان.بالل پانزده ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1108

9710300572031774                                      990,000                                  990,000 1397 دی 16بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.حسین چهارماهه به دلیل تب بستری شده است1107

9710300572041939                                      470,000                                  470,000 1397 دی 16بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه نرجس سه ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1106

9710300572041940                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 16بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.امیرحسین شانزده ساله به دلیل شکستگی فک بستری شده است1105

9710300572041941                                   4,250,000                               4,250,000 1397 دی 16بیمارستان ابوذر اهواز. 28شادگان.عباس یک ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است1104



9710300572041942                                      640,000                                  640,000 1397 دی 16بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرحسین سه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است1103

9710300572031775                                   2,600,000                               2,600,000 1397 دی 16بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21فردوس.امید هفت ساله به دلیل افت پالکت خون بستری شده است1102

9710300572041943                                   4,050,000                               4,050,000 1397 دی 16بیمارستان شهدای محراب یزد. 42مهریز.یوسف دوساله به دلیل سوختگی بستری شده است1101

9710300572041900                                   1,600,000                               1,600,000 1397 دی 16بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.احسان دوازده ساله به دلیل دل درد شدید بستری شده است1100

9710300572041901                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.ترنم یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است1099

9710300572041944                                   4,300,000                               4,300,000 1397 دی 15بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.فاطمه ده ساله به دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1098

9710300572041945                                   3,000,000                               3,000,000 1397 دی 15بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.ساسان هشت ساله به دلیل تب شدید بستری شده است1097

9710300572041902                                   2,200,000                               2,200,000 1397 دی 15بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.شاهرخ سه ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است1096

9710300572036256                                   1,500,000                               1,500,000 1397 دی 15بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36آبدانان.سجاد سیزده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1095

9710300572041903                                      370,000                                  370,000 1397 دی 15بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یک ساله به دلیالستفراغ بستری شده است (2)مهران1094

9710300572041904                                      850,000                                  850,000 1397 دی 15بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه یک ساله به دلیل تب و سرفه مکرر بستری شده است1093

9710300572041905                                   9,000,000                               9,000,000 1397 دی 15بیمارستان افشار یزد. 22یزد.علی شانزده ساله به دلیل سوراخ شدن معده بستری شده است1092

9710300572041946                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 15بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.یاسر چهارده ساله به دلیل ضربه به سر بستری شده است1091

9710300572041947                                   5,500,000                               5,500,000 1397 دی 15بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.احمد چهارده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است1090

9710300572041948                                   5,500,000                               5,500,000 1397 دی 15بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.یاشار هفت ساله به دلیل ضربه بهدست بستری شده است1089

9710300572041906                                   3,000,000                               3,000,000 1397 دی 13بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.یگانه زهرا دوساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است1088

9711140572399079                                   2,500,000                               2,500,000 1397 دی 13بیمارستان شهدای کارگر یزد. 44یزد.به دلیل نارس بودن بستری شده است (1)نوزاد تازه متولد1087

9710300572041907                                   3,500,000                               3,500,000 1397 دی 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.شش ماهه به دلیلتورم و التهاب کلیه بستری شده است (2)علی1086

9710300572041908                                   3,000,000                               3,000,000 1397 دی 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.مطهره سادات یک ماهه به دلیلضعف و بیحالی بستری شده است1085

9710300572041909                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.آرزو چهارساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1084

9710300572041949                                   1,900,000                               1,900,000 1397 دی 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خرم آباد.امیرعلی پنج ساله به دلیل آترزی مری بستری شده است1083

9710110572268257                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 11بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.محمدجواد پنج ساله به دلیلهیرشپرونگ بستری شده است1082

9710110572268258                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 11بیمارستان سینا اهواز. 19کارون.نوزادیکماههبه دلیل نارس بودن و مشکل تنفسی بستری شده است1081

9710110572270954                                   4,000,000                               4,000,000 1397 دی 11بیمارستان حضرت زینب شیراز. 43کوار.ابوالفضلتازه متولد به دلیالختناق بستری شده است1080

9710110572270955                                   4,000,000                               4,000,000 1397 دی 11بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.اسماء سه ساله به دلیل تب بستری شده است1079

9710110572268259                                   8,000,000                               8,000,000 1397 دی 10بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه.نیما پنج ساله به دلیل تشنج بستری شده است1078

9710110572268260                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 10بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.محمد دوازده ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است1077

9710110572270957                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 10بیمارستان ابوذر اهواز. 28سوسنگرد.سمیه سیزده ساله به دلیل نارسایی کلیوی بستری شده است1076

9710110572268261                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 10بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ریحانه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1075

9710110572263509                                   2,000,000                               2,000,000 1397 دی 10بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.هلیا هشت ساله به دلیل کیست کبد بستری شده است1074

9710110572263510                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 10بیمارستان ابوذر اهواز. 28سوسنگرد.هشام دوماهه به دلیل تشنج بستری شده است1073



9710110572263511                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 9بیمارستان سینا اهواز. 19کارون.نوزاد دوماههبه دلیل نارس بودن و مشکل تنفسی بستری شده است1072

9710110572263512                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 9بیمارستان سینا اهواز. 19اهواز.نوزاد یک ماههبه دلیل نارس بودن و مشکل تنفسی بستری شده است1071

9710110572270958                                      570,000                                  570,000 1397 دی 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.آرشام تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1070

9710110572263513                                   1,400,000                               1,400,000 1397 دی 9بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40نورآباد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1069

9710110572263514                                   3,000,000                               3,000,000 1397 دی 9بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1068

9710110572270959                                   4,000,000                               4,000,000 1397 دی 5بیمارستان الغدیر ابهر. 23خرمدره.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1067

9710110572270960                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 5بیمارستان افشار یزد. 22یزد. به دلیل نارس بودن بستری شده است2نوزاد تازه متولد قل1066

9710110572270961                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 5بیمارستان افشار یزد. 22یزد. به دلیل نارس بودن بستری شده است1نوزاد تازه متولد قل1065

9710110572270962                                   1,400,000                               1,400,000 1397 دی 5بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نازنین زهرا پنج ساله به دلیل تب بستری شده است1064

9710110572270963                                   1,200,000                               1,200,000 1397 دی 4بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یک ساله به دلیل اسهال بستری شده است (1)مهران1063

9710110572270964                                   4,700,000                               4,700,000 1397 دی 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ابوالفضل تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1062

9710110572270965                                   1,250,000                               1,250,000 1397 دی 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.دالرام شش ماهه به دلیل تب بستری شده است1061

9710110572270966                                   1,920,000                               1,920,000 1397 دی 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.یاسین هفت ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است1060

9710110572270967                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24رومشکان.آیسان تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1059

9710110572270968                                   1,030,000                               1,030,000 1397 دی 4بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.پناه تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1058

9710110572270969                                   1,100,000                               1,100,000 1397 دی 4بیمارستان امام حسین اصفهان. 16الیگودرز.آریا شش ساله به دلیل پارگیفتق شکم بستری شده است1057

9710110572270970                                   4,000,000                               4,000,000 1397 دی 4بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.سونیا دوازده ساله به دلیل دیابت بستری شده است1056

9710110572270971                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 4بیمارستان ابوذر اهواز. 28بندر ماهشهر.علی چهارده ساله بهدلیل سندرم نفروتیک بستری شده است1055

9710110572270972                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 4بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.محمدعلیده ماهه به دلیلعفونت شدید ریه بستری شده است1054

9710110572270973                                   4,000,000                               4,000,000 1397 دی 3بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.مانی نه ساله به دلیلسیستیک فیبروزیز بستری شده است1053

9710110572270974                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 3بیمارستان بهارلو تهران. 30اسالم شهر.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه و تنگی نفس بستری شده است1052

9710110572270975                                   3,310,000                               3,310,000 1397 دی 3بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.یونس ده ساله به دلیل تشنج بستری شده است1051

9710110572270976                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 3بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.اسراء دوماهه به دلیل اختالل ژنتیکی بستری شده است1050

9710110572270977                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عثمان چهارماهه به دلیل کم خونی شدید بستری شده است1049

9710300572041877                                   1,650,000                               1,650,000 1397 دی 2بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.سه ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است(2)ساجده1048

9710110572263515                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 2بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است1047

9710110572263516                                   4,500,000                               4,500,000 1397 دی 2بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است1046

9710110572270978                                   5,000,000                               5,000,000 1397 دی 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16رهنان.کیان تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است1045

9710110572270979                                   4,500,000                               4,500,000 1397 آذر 28بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است1044

9710110572270980                                   2,010,000                               2,010,000 1397 آذر 28بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پیرانشهر.امیرمحمد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1043

9710110572270981                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آذر 27بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.موسی هفت ساله به دلیل تشنج های مکرر بستری شده است1042



9710110572270982                                   3,930,000                               3,930,000 1397 آذر 27بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندر خمیر.دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است (1)نازنین زینب1041

9710110572270983                                   3,600,000                               3,600,000 1397 آذر 27بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ابوالفضل دو ساله به دلیل عفونت داخلی بستری شده است1040

9710110572270984                                   1,170,000                               1,170,000 1397 آذر 27بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.کیانا شش ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1039

9710110572270985                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آذر 27بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پیرانشهر.حسینتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1038

9710110572263517                                   5,250,000                               5,250,000 1397 آذر 27بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نگار پنج ساله به دلیل تشنج بستری شده است1037

9710110572270986                                   5,200,000                               5,200,000 1397 آذر 26بیمارستان افشار یزد. 22ایرانشهر.عبدالغنی هفت ساله به دلیل سوراخ بودن دریچه قلب بستری شده است1036

9710110572270987                                   8,000,000                               8,000,000 1397 آذر 26بیمارستان شهدای محراب یزد. 42میبد.محمدمصطفی یک ساله به دلیل سوختگی بستری شده است1035

9710110572263518                                   2,500,000                               2,500,000 1397 آذر 26بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.زهرا سه ساله به دلیل بیماری میوپاتی بستری شده است1034

9710110572270988                                   2,000,000                               2,000,000 1397 آذر 25بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.امیرحسین تازه متولد به دلیل عفونتریه بستری شده است1033

9709270572992903                                   4,000,000                               4,000,000 1397 آذر 7بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه.آرتین یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است1032

9710110572270989                                   2,470,000                               2,470,000 1397 آبان 28بیمارستان امام خمینی اهواز. 33اهواز.نوزادتازه متولد قلدوم به دلیل نارس بودن بستری شده است1031

9710110572270990                                   2,470,000                               2,470,000 1397 آبان 28بیمارستان امام خمینی اهواز. 33اهواز.نوزاد تازه متولد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است1030

9709270572992888                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 28بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.ام البنین پنج ماهه به دلیل شکاف کام و لب بستری شده است1029

9709270572992906                                   4,820,000                               4,820,000 1397 آبان 27بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.اسماعیل دوازده ساله به دلیل شکستگی بینی بستری شده است1028

9709270572992907                                   3,800,000                               3,800,000 1397 آبان 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.شکیبا ده ساله به دلیل یبوست شدید بستری شده است1027

9709270572992908                                   1,590,000                               1,590,000 1397 آبان 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16بروجن.محمدحسین یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1026

9709270572992909                                   1,000,000                               1,000,000 1397 آبان 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.آرمیتا پنج ماهه به دلیل مشکل قلبی بستری شده است1025

9709270572992889                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.ابراهیم سه ساله به دلیل تنگی نفس و تب باال بستری شده است1024

9709270572992910                                   1,300,000                               1,300,000 1397 آبان 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16گز.آبتین هفت ماهه به دلیل تشنج و تب باال بستری شده است1023

9709270572992911                                   1,720,000                               1,720,000 1397 آبان 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدامین سیزده ساله به دلیل هرنی بیضه بستری شده است1022

9709270572992912                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عبدالقاسم پانزده ساله به دلیل روان پریشی بستری شده است1021

9709270572992913                                   1,410,000                               1,410,000 1397 آبان 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.صفیه ده ساله به دلیل بیماری سلیاک بستری شده است1020

9709270572992914                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اردستان.حسین علی سه ماهه به دلیل بیماری مننژیت بستری شده است1019

9709270572992915                                   1,500,000                               1,500,000 1397 آبان 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16هویزه.عباس هشت ساله به دلیل چسبیدگی انگشتان بستری شده است1018

9709270572992916                                   3,200,000                               3,200,000 1397 آبان 26بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.شش ساله به دلیل بیماری خودایمنی بستری شده است (1)آروین1017

9709270572992890                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 26بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.طوبی چهارساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است1016

9709270572992917                                   4,000,000                               4,000,000 1397 آبان 26بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.مارال دوماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است1015

9709270572992918                                   1,200,000                               1,200,000 1397 آبان 26بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40لنده.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1014

9709270572992919                                   3,010,000                               3,010,000 1397 آبان 26بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سربیشه.حدیث دوماهه به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است1013

9709270572992920                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 23بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بوشهر.نوزاد قل اولبه دلیلنارس بودن و مشکل تنفسی بستری شده است1012

9709270572992921                                   2,900,000                               2,900,000 1397 آبان 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.اسراء ده ماهه به دلیل تشنج بستری شده است1011



9709270572992922                                   2,640,000                               2,640,000 1397 آبان 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.یاسر یک ساله به دلیلهیرشپرونگ بستری شده است1010

9709270572992923                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 23بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.ستار چهارده ساله به دلیل بیماری حاد عروق قلبی بستری شده است1009

9709270572992924                                   8,000,000                               8,000,000 1397 آبان 22بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد. 41سامان.رحمن هفده ساله به دلیل سوختگی پاها بستری شده است1008

9709270572992925                                      870,000                                  870,000 1397 آبان 22بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نجمه یازده ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است1007

9709270572992926                                   3,300,000                               3,300,000 1397 آبان 22بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دهاقان.سه ماههبه دلیل انسداد روده بستری شده است(2)غزل1006

9709270572992927                                   3,500,000                               3,500,000 1397 آبان 22بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شاهین شهر.زهرا سه ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است1005

9709270572992928                                      940,000                                  940,000 1397 آبان 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سامان سه ساله به دلیل تشنج بستری شده است1004

9709270572992891                                   7,500,000                               7,500,000 1397 آبان 22بیمارستان افشار یزد. 22مهرستان.اصغر سه ساله به دلیلمشکل قلبی بستری شده است1003

9709270572992892                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 21بیمارستان کودکان بندرعباس. 13کهنوج.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن و مشکل تنفسی بستری شده است1002

9709270572992893                                   4,500,000                               4,500,000 1397 آبان 21بیمارستان افشار یزد. 22یزد.امیر چهارساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است1001

9709270572992894                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یازده ماهه به دلیل مشکل متابولیک بستری شده است (2)آرمین1000

9709270572992895                                   4,500,000                               4,500,000 1397 آبان 19بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است999

9709270572992929                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 19بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.مهدی پانزده ساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارش بستری شده است998

9709270572992930                                   2,950,000                               2,950,000 1397 آبان 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09مهرستان.علیرضا پنج ساله به دلیلعفونت ریه بستری شده است997

9709270572992896                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 19بیمارستان شهدای تجریش.06ورامین.نوزاد تازه متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است996

9709270572992931                                   2,000,000                               2,000,000 1397 آبان 19بیمارستان امام خمینی مهاباد. 25مهاباد.روژمان هشت ماهه به دلیل تب و دیسترس تنفسی بستری شده است995

9709270572992932                                   1,500,000                               1,500,000 1397 آبان 19بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21سرخس.میکائیل دو ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است994

9709270572992933                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 19بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.احسان ده ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است993

9709270572992897                                   3,920,000                               3,920,000 1397 آبان 19بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.آوینا تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است992

9709270572992934                                      550,000                                  550,000 1397 آبان 19بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.مهدی دوساله به دلیل نقص متابولیک بستری شده است991

9709270572992935                                      730,000                                  730,000 1397 آبان 19بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.آراد یک ساله به دلیل عفونت روده بستری شده است990

9709270572992936                                   1,500,000                               1,500,000 1397 آبان 19بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21بیرجند.امید شش ساله به دلیل آبسه شکمی بستری شده است989

9709270572992937                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16یزدان شهر.سارا سیزده ساله به دلیل دل درد و پهلودرد شدید بستری شده است988

9709270572992938                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16مبارکه.سوگلتازه متولد به دلیل انسداد روده بستری شده است987

9709270572992898                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اردستان.امیرحسین تازه متولد به دلیل بیماری پروانه ای بستری شده است986

9709270572992939                                   3,500,000                               3,500,000 1397 آبان 15بیمارستان الغدیر ابهر. 23خرمدره.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است985

9709270572992940                                   1,500,000                               1,500,000 1397 آبان 15بیمارستان امام سجاد یاسوج. 40یاسوج.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت ریوی بستری شده است984

9709270572992899                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نجف آباد.فاطمه پنج ماهه به دلیل میکروسفال بستری شده است983

9709270572992900                                   3,850,000                               3,850,000 1397 آبان 15بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.امیرکیان تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است982

9709270572992941                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09بمپور.عبدالرحمنیک ماهه به دلیل بیماری قلبی و اختالل در رشد بستری شده است981

9709270572992942                                   1,510,000                               1,510,000 1397 آبان 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.وحید هفت ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است980



9709270572992901                                   1,830,000                               1,830,000 1397 آبان 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09میرجاوه.محمدیاسین چهارده ساله به دلیل آسم بستری شده است979

9708220572550287                                   2,000,000                               2,000,000 1397 آبان 14بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.الهه یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است978

9708220572550288                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.معصومه ده ساله به دلیل عفونت خون بستری شده است977

9708220572539331                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 14بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.طاها هفت ساله به دلیل مننژیت بستری شده است976

9708220572539332                                      700,000                                  700,000 1397 آبان 14بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17برازجان.سبحان یک ساله به دلیل آسم بستری شده است975

9708220572550312                                   4,950,000                               4,950,000 1397 آبان 14بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندر لنگه.زهرا یک ساله به دلیل وجود توده در شکم بستری شده است974

9708220572539333                                   3,330,000                               3,330,000 1397 آبان 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.یک سالهبه دلیالسهال و استفراغ شدید بستری شده است (2)زینب973

9708220572539334                                   4,000,000                               4,000,000 1397 آبان 14بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21تربت جام.رضا یازده ماهه به دلیآلب گرفتگی مغز بستری شده است972

9708220572539335                                   1,000,000                               1,000,000 1397 آبان 14بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.مهسا یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است971

9708220572539336                                      410,000                                  410,000 1397 آبان 14بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرعلی نه ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است970

9708220572539337                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نازنین زینب ده ساله به دلیل دیابت بستری شده است969

9708220572539338                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 14بیمارستان کودکان بندرعباس. 13جیرفت.محمدمهدی دوماهه به دلیل اسهال و بیحالی بستری شده است968

9709270572992943                                   1,000,000                               1,000,000 1397 آبان 14بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دولت آباد.ملیکا هفت ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است967

9708220572518771                                   3,500,000                               3,500,000 1397 آبان 14بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.دوساله به دلیلتورم و التهاب کلیه بستری شده است (2)یاسین966

9708220572518772                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 14بیمارستان کودکان بندرعباس. 13میناب.آرمان دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است965

9708220572518773                                   2,350,000                               2,350,000 1397 آبان 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.فاطمه پانزده ساله به دلیل تشنج بستری شده است964

9708220572518774                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.اسامه شش ماهه به دلیل مگایورتر بستری شده است963

9708220572518775                                   2,280,000                               2,280,000 1397 آبان 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.حسین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است962

9708220572518776                                   2,300,000                               2,300,000 1397 آبان 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24بروجرد.مهدی شش ساله به دلیل اختالل ژنتیکی بستری شده است961

9708220572518777                                   2,030,000                               2,030,000 1397 آبان 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الیگودرز.سامیار دوساله به دلیل تب و لرز بستری شده است960

9709270572992902                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 14بیمارستان ابوذر اهواز. 28آبادان.نوزاد دوماهه به دلیل تولد زودرس بستری شده است959

9708220572539341                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 14بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه.فاطمه پنج ساله به دلیلخونریزی دستگاه گوارشی بستری شده است958

9708220572539342                                   1,060,000                               1,060,000 1397 آبان 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24بروجرد.ابوالفضل پنج ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است957

9708220572550313                                   3,750,000                               3,750,000 1397 آبان 13بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.محمدامین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است956

9708220572539343                                   4,500,000                               4,500,000 1397 آبان 13بیمارستان افشار یزد. 22یزد.یاسین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است955

9708220572539344                                   4,950,000                               4,950,000 1397 آبان 13بیمارستان افشار یزد. 22یزد.سلیمان دوازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است954

9708220572539345                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 13بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.بگم پانزده ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است953

9708220572539346                                   1,330,000                               1,330,000 1397 آبان 13بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.میثم دوساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است952

9708220572539347                                      400,000                                  400,000 1397 آبان 13بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرحافظ دوساله به دلیل تب بستری شده است951

9708220572539348                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 13بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.محمدسبحان یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است950

9708220572550314                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فوالدشهر.رضا پنج ساله به دلیل آبسه مغزی بستری شده است949



9708220572539349                                   3,500,000                               3,500,000 1397 آبان 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.شادمهر دو ماهه به دلیل مشکل غدد بستری شده است948

9708220572539350                                      920,000                                  920,000 1397 آبان 12بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محدثه هشت ساله به دلیل درد شکم بستری شده است947

9708220572539351                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 12بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.مهسا چهارساله به دلیل تروما بستری شده است946

9708220572539352                                   4,500,000                               4,500,000 1397 آبان 12بیمارستان افشار یزد. 22یزد.فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است945

9708220572539353                                      830,000                                  830,000 1397 آبان 12بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.تهمینه سه ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است944

9708220572539354                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.بهار سه ساله به دلیل تب و عفونت ریه بستری شده است943

9708220572539355                                   1,500,000                               1,500,000 1397 آبان 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.نازنین زهرا شش ساله به دلیل یبوست شدید و درد شکم بستری شده است942

9708220572539356                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.چهارماهه به دلیآلترزی ژژنوم بستری شده است (2)الینا941

9708220572539357                                   2,500,000                               2,500,000 1397 آبان 10بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.یاسین یک ساله به دلیل دیسترس تنفسی و تشنج بستری شده است940

9708220572539358                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 10بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.سبحان هشت ساله به دلیل سردرد مداوم بستری شده است939

9708220572539359                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 10بیمارستان کودکان بندرعباس. 13رودان.نوزاد تازه متولدقلدوم به علت نارس بودن و دیسترس تنفسی بستری شده است938

9708220572539360                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 10بیمارستان کودکان بندرعباس. 13رودان.نوزاد تازه متولدقل اولبه علت نارس بودن و دیسترس تنفسی بستری شده است937

9708220572539361                                   2,820,000                               2,820,000 1397 آبان 10بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17اهرم.نوزاد تازه متولد به دلیل تشنج بستری شده است936

9708220572518803                                      450,000                                  450,000 1397 آبان 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.پنج ساله به دلیل بیماری آنمی آپالستیک بستری شده است (7)عدنان935

9708220572539362                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 10بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.نگار شانزده ساله به دلیل عفونت گوش بستری شده است934

9708220572518804                                      430,000                                  430,000 1397 آبان 10بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04شوسف.محمدطاها دوساله به دلیل تب و اسهال بستری شده است933

9708220572550289                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 9بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.نوزاد تازه متولد به دلیل سپسیس و زردی بستری شده است932

9710110572270992                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 9بیمارستان سینا اهواز. 19ایذه.نوزادتازه متولد به دلیل نارس بودن و دیسترس تنفسی بستری شده است931

9708220572550290                                   3,900,000                               3,900,000 1397 آبان 9بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.فائقه دوساله به دلیل نارسایی قلبی بستری شده است930

9708220572550291                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 9بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.نوزاد تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است929

9708220572550292                                   3,500,000                               3,500,000 1397 آبان 9بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.امیرعلی تازه متولد به دلیل نرمی حنجره بستری شده است928

9708220572550293                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 9بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.یاس یک ماهه به دلیلسدیم خون باال بستری شده است927

9708220572518805                                   2,000,000                               2,000,000 1397 آبان 9بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نایین.معین نه ماهه به دلیل پارگی فتق شکم بستری شده است926

9708220572518806                                   1,200,000                               1,200,000 1397 آبان 9بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.ابوالفضل نه ساله به دلیلبی حس شدن و عدم حرکت پاها بستری شده است925

9708220572550294                                   1,500,000                               1,500,000 1397 آبان 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمد یازده ساله به دلیل تب باال و دل درد شدید بستری شده است924

9708220572550295                                   2,000,000                               2,000,000 1397 آبان 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فریدون شهر.محمد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است923

9708220572550296                                   6,500,000                               6,500,000 1397 آبان 7بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است922

9708220572550297                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09مهرستان.فاطمه سه ماهه به دلیل تشنج و دیسترس تنفسی بستری شده است921

9708220572550298                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 7بیمارستان افشار یزد. 22مهریز.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است920

9708220572550299                                   7,000,000                               7,000,000 1397 آبان 7بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.فاطمه شانزده ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است919

9708220572550300                                   2,440,000                               2,440,000 1397 آبان 7بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.سه ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است(1)ساجده918



9708220572550301                                   1,500,000                               1,500,000 1397 آبان 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.طناز پنج ساله به دلیل عفونت ادراری و مشکل کلیه بستری شده است917

9708220572550302                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16کاشان.محمدمهدی چهارساله به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است916

9708220572550303                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.بستری شده استSMAسجاد شش ماهه به دلیل915

9708220572518807                                   1,000,000                               1,000,000 1397 آبان 6بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.هویدا ده ساله به دلیل تروما به انگشت بستری شده است914

9708220572518808                                   1,700,000                               1,700,000 1397 آبان 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سه ساله به دلیل سندروم بارتر بستری شده است (2)معظمه913

9709270572992944                                   1,720,000                               1,720,000 1397 آبان 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عادل سه ساله به دلیلتب و سرفه و تشنج بستری شده است912

9708220572550304                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 5بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زابل.سعید شانزده ساله به دلیل سردرد بستری شده است911

9708220572550305                                   6,500,000                               6,500,000 1397 آبان 5بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21کاشمر.زهرا تازه متولد به دلیل بیماری هیستیوسیتوز بستری شده است910

9708220572518778                                   8,000,000                               8,000,000 1397 آبان 5بیمارستان افشار یزد. 22بهاباد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن و مشکل ریوی بستری شده است909

9708220572518779                                   3,020,000                               3,020,000 1397 آبان 5بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24دورود.محمدجواد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است908

9709270572992945                                   2,000,000                               2,000,000 1397 آبان 5بیمارستان امام حسین اصفهان. 16بوشهر.دو ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است (2)رها907

9708220572518780                                   3,670,000                               3,670,000 1397 آبان 5بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.یاسین هشت ماهه به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است906

9709270572992946                                   1,360,000                               1,360,000 1397 آبان 5بیمارستان رازی قائمشهر. 39قائم شهر.امیرمحمد یک ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است905

9708220572518781                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.شش ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است (2)مهدیس904

9708220572518782                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.مروه هفت ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است903

9708220572518783                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09چابهار.مینا یازده ساله به دلیل لوپوس و مننژیت بستری شده است902

9708220572518784                                   2,770,000                               2,770,000 1397 آبان 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سرباز.علی اصغر پنج ساله به دلیل بیماری لوپوس بستری شده است901

9708220572518785                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.آرش تازه متولد به دلیل مشکل قلبی بستری شده است900

9708220572518786                                   3,710,000                               3,710,000 1397 آبان 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.صائمه شش ساله به دلیل کیست شکم بستری شده است899

9709270572992947                                   8,000,000                               8,000,000 1397 آبان 3بیمارستان افشار یزد. 22بردسیر.سیاوش ده ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است898

9708220572518787                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.فاطمه تازه متولد به دلیل سندروم ترنر بستری شده است897

9708220572518788                                   3,000,000                               3,000,000 1397 آبان 3بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.ضحا نه ساله به دلیل کاهش پالکت خون بستری شده است896

9708220572518789                                   1,760,000                               1,760,000 1397 آبان 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یاشار چهارماهه به دلیل لب شکری بستری شده است895

9709270572992948                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16بوشهر.مهدی دوازده ساله به دلیل عفونت بیضه بستری شده است894

9708220572518790                                   6,500,000                               6,500,000 1397 آبان 2بیمارستان افشار یزد. 22شاهدیه.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است893

9708220572518791                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرکرد.آراد دو ماهه به دلیل تب و تشنج بستری شده است892

9709270572992949                                   1,080,000                               1,080,000 1397 آبان 2بیمارستان رازی قائمشهر. 39قائم شهر.امیرحسین تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است891

9708220572518792                                   2,000,000                               2,000,000 1397 آبان 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.پانزده ساله به دلیل پنومونی بستری شده است (2)زهرا890

9708220572518793                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدعمر تازه متولد به دلیل آنمی بستری شده است889

9708220572518794                                   2,180,000                               2,180,000 1397 آبان 2بیمارستان رازی قائمشهر. 39سوادکوه.امیرحسین شش ماهه به دلیل تب بستری شده است888

9708220572518795                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سدیستازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است887



9708220572518796                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سهیلتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است886

9709270572992950                                   1,350,000                               1,350,000 1397 آبان 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سه ساله به دلیل تب و تنگی نفس بستری شده است (3)سبحان885

9708220572518797                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ویالشهر.امیرعلیتازه متولد به دلیل مشکل تنفسی و زردی باال بستری شده است884

9708220572518798                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ویالشهر.طاها تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی و زردی باال بستری شده است883

9708220572518799                                   4,000,000                               4,000,000 1397 آبان 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرکرد.فاطمه سه ساله به دلیل سلولیت پا بستری شده است882

9708220572518800                                   3,500,000                               3,500,000 1397 آبان 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.ابوالفضل ده ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است881

9709270572992951                                   3,000,000                               3,000,000 1397 آبان 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.شهریار چهارساله به دلیل التهاب غدد لنفاوی بستری شده است880

9708220572518801                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 2بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.احمدرضا تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است879

9708220572518802                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.رهامتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است878

9708220572550306                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.راحیل تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است877

9709270572992952                                   4,440,000                               4,440,000 1397 آبان 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.محمدسبحان تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است876

9709270572992953                                      350,000                                  350,000 1397 آبان 1بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه زهرا شش ساله به دلیل تب بستری شده است875

9708220572550307                                   1,620,000                               1,620,000 1397 آبان 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.سبحان تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است874

9709270572992954                                      290,000                                  290,000 1397 آبان 1بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است (2)نرگس873

9708220572550308                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 1بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.نوزاد تازه متولد به دلیل انتروکولیت نکروزان بستری شده است872

9709270572992955                                   3,330,000                               3,330,000 1397 آبان 1بیمارستان افشار یزد. 22بندرعباس.بهادر یک ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است871

9709270572992956                                      260,000                                  260,000 1397 آبان 1بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدرضا دوازده ساله به دلیل پنومونی بستری شده است870

9709270572992957                                      810,000                                  810,000 1397 آبان 1بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه ده ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است869

9708220572550309                                   2,700,000                               2,700,000 1397 آبان 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.مهنا یک ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است868

9708220572550310                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 1بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است867

9708220572550311                                   5,000,000                               5,000,000 1397 آبان 1بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ابراهیم سه ساله به دلیالنواژیناسیون بستری شده است866

9708220572518769                                      575,591                                  570,000 1397 مهر 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.سعید سه ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است865

9708220572518768                                      831,131                                  830,000 1397 مهر 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرعلی پنج ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است864

9708220572518767                                   1,195,624                               1,190,000 1397 مهر 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.مهیار سه ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است863

9708220572518766                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.فاطمه پانزده ساله به دلیلبی اشتهایی و ضعف و گیجیبستری شده است862

9708220572518765                                   1,087,702                               1,080,000 1397 مهر 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.فریبا هفت ساله به دلیل گاستروآنتریت بستری شده است861

9708220572518764                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. بستری شده استHSPبهزاد دوازده سالهبه دلیل بیماری 860

9708220572518763                                   3,779,671                               3,770,000 1397 مهر 30بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.رایان تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است859

9708220572518762                                   2,252,152                               2,250,000 1397 مهر 30بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.آوینا تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است858

9708220572518761                                   1,000,000                               1,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16کوشک.ریحانه یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است857

9708220572518760                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمدطاها یک ساله به دلیل ادم و تب و اسهال بستری شده است856



9708220572518759                                   1,000,000                               1,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16بروجن.محمدحسین یک ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است855

9708220572518758                                      500,000                                  500,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.علی اکبر تازه متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است854

9708220572518757                                   1,000,000                               1,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ایذه.مجتبی پنج ساله به دلیل مشکل کبد و کلیه بستری شده است853

9710300572041878                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 30بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.آرزو تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است852

9708220572518756                                   1,500,000                               1,500,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.حامد چهارده ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است851

9708220572518755                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.متین یک ساله بهدلیل مننژیت بستری شده است850

9708220572518754                                   2,000,000                               2,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.زهرا پانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است849

9708220572539330                                   1,000,000                               1,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دولت آباد.مهدی دوازده ساله به دلیل چسبندگی روده بستری شده است848

9708220572539329                                   3,000,000                               3,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.حانیه نه ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است847

9708220572539328                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ملک شهر.عادله هشت ماهه به دلیل تشنج و تب شدید بستری شده است846

9708220572539327                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.معصومه سیزده ساله به دلیل ابتال به سندرم گیلن بارهبستری شده است845

9708220572550283                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 30بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زابل.نعمت اهلل پانزده ساله به دلیل تخلیه آبسه پا بستری شده است844

9708220572550282                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مهر 30بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.عبدالباقی ده ساله به دلیل تروما به پا بستری شده است843

9708220572550281                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 29بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.هاجره شانزده ساله به دلیل جراحی آنال بستری شده است842

9708220572550280                                   2,503,408                               2,500,000 1397 مهر 29بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.سحر یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است841

9708220572550279                                      386,034                                  380,000 1397 مهر 29بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.مهدی ده ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است840

9708220572550278                                   1,389,195                               1,380,000 1397 مهر 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سلوا شش ماهه به دلیلتنگی نفس بستری شده است839

9708220572550277                                   3,837,862                               3,830,000 1397 مهر 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09چابهار.وحید سه ساله به دلیل سپسیس بستری شده است838

9708220572550276                                   1,790,588                               1,790,000 1397 مهر 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.سحر یک ساله به دلیل گاستروانتریت بستری شده است837

9708220572550275                                   4,528,333                               4,520,000 1397 مهر 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09دوست محمد.حنانه یک ساله به دلیل بیماری هیدروسفال بستری شده است836

9708220572550274                                   2,623,704                               2,620,000 1397 مهر 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.کوثر دوساله به دلیل ارگانیک اسیدمی بستری شده است835

9708220572550273                                   1,614,608                               1,610,000 1397 مهر 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. بستری شده استSDHاسلم هشت ماهه به دلیل 834

9708220572550267                                   5,500,000                               5,500,000 1397 مهر 28بیمارستان افشار یزد. 22اردکان.نرگس شانزده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است833

9708220572550266                                   5,500,000                               5,500,000 1397 مهر 28بیمارستان افشار یزد. 22یزد.امیرحسین شش ساله به دلیلکریپتورکیدیسم بستری شده است832

9708220572550263                                      840,685                                  840,000 1397 مهر 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرعلی سه ساله به دلیل تب بستری شده است831

9708220572550271                                   2,116,847                               2,110,000 1397 مهر 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.اسامه یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است830

9708220572550270                                   2,192,373                               2,200,000 1397 مهر 24بیمارستان افشار یزد. 22شاهدیه.نوزاد تازه متولد به دلیلنارس بودن و زردی بستری شده است829

9708220572550272                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 24بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه.مهدی یازده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است828

9708220572550264                                   1,980,000                               1,980,000 1397 مهر 24بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیلکم آبی بدن بستری شده است827

9708220572550265                                   2,200,000                               2,190,000 1397 مهر 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.الیاس یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است826

9708220572550269                                   4,319,536                               4,310,000 1397 مهر 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.علی یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است825



9708220572550268                                   2,012,598                               2,010,000 1397 مهر 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عثمان یک ساله به دلیل اختالل در رشد بستری شده است824

9710110572263519                                   2,250,000                               2,250,000 1397 مهر 23بیمارستان بوعلی ساری. 38جویبار.حسین تازه متولد به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است823

9707300572060852                                   1,770,139                               1,770,000 1397 مهر 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.حذیفه تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است822

9708220572550284                                      820,000                                  820,000 1397 مهر 23بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دره شهر.یوسف سه ساله به دلیل اوتیت شدید بستری شده است821

9707300572060850                                   1,562,511                               1,560,000 1397 مهر 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.هشت ماهه به دلیلتب و عفونت ادراری بستری شده است (2)سلمه820

9707300572060848                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مهر 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.طاهاتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است819

9707300572060846                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الشتر.سایه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است818

9707300572060844                                   1,731,579                               1,730,000 1397 مهر 22بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18میرجاوه.ستاره هشت ماهه به دلیل گاستروانتریت بستری شده است817

9707300572060842                                   3,121,454                               3,120,000 1397 مهر 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نورا یک ساله به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است816

9707300572060838                                      814,864                                  810,000 1397 مهر 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24سراب دوره.مرجان هفت ساله به دلیل کاهش سطح هشیاری بستری شده است815

9707300572060836                                   3,013,654                               3,010,000 1397 مهر 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.پریناز تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است814

9707300572060834                                   4,411,950                               4,410,000 1397 مهر 22بیمارستان ابوذر اهواز. 28شوش.طاهر یک ساله به دلیل تشنج و مشکل مغزی بستری شده است813

9707300572060832                                      594,000                                  590,000 1397 مهر 22بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17برازجان.یک ساله به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است (1)محمدجواد812

9707300572060830                                   2,298,375                               2,290,000 1397 مهر 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.سحر سه ساله به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است811

9707300572060828                                   2,600,000                               2,600,000 1397 مهر 21بیمارستان افشار یزد. 22انار.علیرضا ده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است810

9707300572060826                                      567,230                                  560,000 1397 مهر 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه زهرا تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است809

9707300572060824                                      558,194                                  550,000 1397 مهر 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرعباس دوساله به دلیل تب بستری شده است808

9707300572060822                                   2,400,000                               2,400,000 1397 مهر 21بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.مرتضی هفت ساله به دلیل افت هموگلوبین بستری شده است807

9707300572060818                                      797,322                                  790,000 1397 مهر 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.پنج ساله به دلیل بیماری آنمی آپالستیک بستری شده است (6)عدنان806

9707300572060808                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نازنین زهرا پنج ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است805

9707300572060814                                   1,600,000                               1,600,000 1397 مهر 21بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است804

9707300572060806                                   3,250,000                               3,250,000 1397 مهر 21بیمارستان افشار یزد. 22کنارک.یوسف چهارماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است803

9707300572060804                                      659,360                                  650,000 1397 مهر 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.هانیه هشت ماهه به دلیل تب بستری شده است802

9707300572060802                                   2,068,792                               2,060,000 1397 مهر 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.نیالن یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است801

9707300572060800                                   1,163,691                               1,160,000 1397 مهر 19بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ثنا هشت ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است800

9707300572060794                                   3,120,000                               3,120,000 1397 مهر 19بیمارستان افشار یزد. 22سراوان.افسانه نه ساله به دلیل درد قفسه سینه بستری شده است799

9707300572060798                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عمر یک ساله به دلیل فتق بستری شده است798

9707300572060792                                   3,250,000                               3,250,000 1397 مهر 19بیمارستان افشار یزد. 22سرباز.ساینا یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است797

9707300572060790                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مهر 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ده ماهه به دلیل مننژیت بستری شده است (1)آرمین796

9707300572060788                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مهر 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.آتنا ده ساله به دلیل سیروز کبدی بستری شده است795

9707300572060782                                   1,827,594                               1,820,000 1397 مهر 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.سدیس چهارساله به دلیل اوتیسم بستری شده است794



9707300572060780                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.رقیه ده ماهه به دلیل مننژیت ویروسی بستری شده است793

9707300572060778                                   1,600,000                               1,600,000 1397 مهر 18بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است792

9708220572518770                                   7,000,000                               7,000,000 1397 مهر 18بیمارستان روحانی بابل. 37گرگان.الیاس چهارماهه به دلیل بیماری قلبی مادرزادی بستری شده است791

9707190572027909                                   4,900,000                               4,900,000 1397 مهر 18بیمارستان افشار یزد. 22چابهار.فاطمه پنج ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است790

9707190572027907                                   4,283,481                               4,280,000 1397 مهر 18بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.حسین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است789

9707190572027905                                   2,848,084                               2,840,000 1397 مهر 18بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.امید تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است788

9707190572027903                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 18بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24سراب دوره.امیرحسین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است787

9707190572027901                                   4,439,099                               4,430,000 1397 مهر 17بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زابل.حامد چهارده ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است786

9707190572027897                                   1,000,000                               1,000,000 1397 مهر 17بیمارستان ولیعصر دره شهر. 36دهلران.آوا یک ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است785

9710110572270991                                   7,500,000                               7,500,000 1397 مهر 17بیمارستان افضلی پور کرمان. 34چترود. بستری شده استRDSنوزاد تازه متولد به دلیل بیماری 784

9707190572027899                                   7,000,000                               7,000,000 1397 مهر 17بیمارستان افشار یزد. 22بندرعباس.عبدالرب هفت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است783

9707190572027893                                   2,725,834                               2,720,000 1397 مهر 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یسنا دو ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است782

9707190572027891                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 17بیمارستان امام خمینی.05تهران.فرزادیک ساله به دلیل آنمی آپالستیک بستری شده است781

9707190572027889                                      441,427                                  440,000 1397 مهر 17بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه یازده ماهه به دلیل اسهال بستری شده است780

9707190572027883                                   1,000,000                               1,000,000 1397 مهر 17بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زاهدان.بارانا سه ساله به دلیل تب بستری شده است779

9707190572027887                                   3,248,727                               3,240,000 1397 مهر 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.امیرعلی چهار ماهه به دلیل شکاف کام بستری شده است778

9707190572027881                                   2,037,356                               2,030,000 1397 مهر 16بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24اصفهان.امیرخسرو تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است777

9707190572027879                                      946,277                                  940,000 1397 مهر 16بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ثنا سه ساله به دلیل درد اندام ها بستری شده است776

9707190572027877                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 16بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.فاطمه زهرا هفت ساله به دلیل آبسه مغزیبستری شده است775

9707190572027875                                   7,000,000                               7,000,000 1397 مهر 16بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21سمنان.عرشیا سه ماهه به دلیلنارساییقلبی ریوی بستری شده است774

9707190572027873                                   8,000,000                               8,000,000 1397 مهر 16بیمارستان افشار یزد. 22زارچ.یونس سیزده ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است773

9707190572027869                                      407,332                                  400,000 1397 مهر 16بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل مشکل قلبی بستری شده است772

9707190572027867                                   1,079,610                               1,070,000 1397 مهر 15بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.محمدیاسین سه ساله به دلیل پنومونی بستری شده است771

9707190572027865                                   2,313,090                               2,310,000 1397 مهر 15بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24سراب دوره.حسین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است770

9707190572027861                                      940,000                                  940,000 1397 مهر 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سمرا یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است769

9707190572027863                                      613,846                                  610,000 1397 مهر 15بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.صابره چهارساله به دلیل درد شکم بستری شده است768

9707190572027855                                   4,500,000                               4,500,000 1397 مهر 15بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.نازنین زهرا تازه متولد به دلیل زردیبستری شده است767

9707190572027849                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ابوالفضل دو ماهه به دلیل تروما به سر بستری شده است766

9707190572027843                                   2,700,000                               2,700,000 1397 مهر 15بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.امیرعباس نه ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است765

9707190572027823                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 15بیمارستان شهدای تجریش.06خرم آباد. بستری شده استITPتارا یک ساله به دلیل بیماری 764

9707190572027839                                   4,589,976                               4,580,000 1397 مهر 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.طاها دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است763



9707190572027831                                   1,355,473                               1,350,000 1397 مهر 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ضحا دوساله به دلیل گاستروانتریت بستری شده است762

9707190572027827                                   3,625,524                               3,620,000 1397 مهر 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.مصطفی یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است761

9707190572027817                                   3,581,528                               3,580,000 1397 مهر 14بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زاهدان.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل افت قند خون بستری شده است760

9707190572027813                                   3,384,062                               3,380,000 1397 مهر 14بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زاهدان.نوزاد پسر تازه متولد به دلیل افت قند خون بستری شده است759

9707190572027809                                      424,815                                  420,000 1397 مهر 14بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدحسام یک ساله به دلیل تب بستری شده است758

9707190572027791                                      833,483                                  830,000 1397 مهر 14بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.سمیرا یک ساله به دلیل دیسانتری بستری شده است757

9707190572027805                                      558,273                                  550,000 1397 مهر 14بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.علی اصغر پنج ساله به دلیل پنومونی بستری شده است756

9707190572027801                                   2,500,000                               2,500,000 1397 مهر 14بیمارستان الغدیر ابهر. 23هیدج.نوزاد تازه متولد قل دومبه دلیل نارس بودن بستری شده است755

9707190572027795                                   3,000,000                               3,000,000 1397 مهر 14بیمارستان الغدیر ابهر. 23هیدج.نوزاد تازه متولد قل اولبه دلیل نارس بودن بستری شده است754

9707190572027785                                   4,505,224                               4,500,000 1397 مهر 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.زهرا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است753

9707190572027775                                   1,499,549                               1,490,000 1397 مهر 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.مهنا دوماهه به دلیل تورم اینگوینال بستری شده است752

9707190572027779                                      998,934                                  990,000 1397 مهر 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.یگانه نه ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است751

9707190572027771                                   3,094,274                               3,090,000 1397 مهر 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.فائزه هشت ساله به دلیل عفونت معده بستری شده است750

9707190572027767                                   8,000,000                               8,000,000 1397 مهر 12بیمارستان افشار یزد. 22میبد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است749

9707190572027757                                   4,000,000                               4,000,000 1397 مهر 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.هستی شش ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است748

9707190572027763                                      653,625                                  650,000 1397 مهر 12بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امید سیزده ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است747

9707190572027753                                   2,000,000                               2,000,000 1397 مهر 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.دوساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است (1)یاسین746

9707190572027749                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16تیران.حلما دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است745

9707190572027743                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اهواز.یاسر یک ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است744

9707190572027739                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نجف آباد.هلیا سه ساله به دلیل کمبود کلسیم بستری شده است743

9707190572027737                                   7,000,000                               7,000,000 1397 مهر 11بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.یاسر شش ماهه به دلیل تشنج و دیسترس تنفسی بستری شده است742

9707190572027735                                   8,000,000                               8,000,000 1397 مهر 11بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21توس.نرگس چهار ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است741

9707190572027733                                   2,000,000                               2,000,000 1397 مهر 11بیمارستان امام حسین اصفهان. 16الیگودرز.غزاله هشت ساله به دلیل تب و اسهال خونی بستری شده است740

9707190572027731                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 11بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.امیرعباس دوساله به دلیلفلج مغزی بستری شده است739

9707190572027725                                   7,150,000                               7,150,000 1397 مهر 11بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.مائده شش ساله به دلیل افتادن در استخر بستری شده است738

9707190572027723                                   6,500,000                               6,500,000 1397 مهر 11بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.امیرعلی شش ساله به دلیالفتادن در استخر بستری شده است737

9707190572027721                                   1,100,000                               1,100,000 1397 مهر 11بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.محمدرضا نه ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است736

9707190572027719                                   5,600,000                               5,600,000 1397 مهر 11بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است735

9707190572027717                                   1,320,000                               1,320,000 1397 مهر 11بیمارستان افشار یزد. 22خاتم.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است734

9707190572027715                                      690,000                                  690,000 1397 مهر 11بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است733

9707190572027711                                   4,185,183                               4,180,000 1397 مهر 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدمتین پنج ساله به دلیل بیماری سلیاک بستری شده است732



9707190572027709                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مهر 10بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ابریشم.محمد یازده ساله به دلیل تب و اسهال شدید بستری شده است731

9707190572027707                                   3,500,000                               3,500,000 1397 مهر 10بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.مهدیس شش ماهه به دلیل تب و تشنج بستری شده است730

9707190572027705                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 10بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.محمدحسین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است729

9707190572027703                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مهر 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد یک ماهه به دلیل سیانوز و تنگی نفس بستری شده است728

9707190572027701                                   1,100,000                               1,100,000 1397 مهر 10دیلم (عج)بیمارستان بقیه اهلل االعظم. 35بندر دیلم.نرجس چهارده ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است727

9707190572027697                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مهر 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدصالح نه ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است726

9707190572027695                                      941,683                                  940,000 1397 مهر 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل. بستری شده استITPابوالفضل سیزده سالهبه دلیل بیماری 725

9707190572027693                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.میکائیل دوساله به دلیلگاستروانتریت بستری شده است724

9707190572027691                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 9بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دهاقان.هانا هفت ماهه به دلیل هیدروسفال بستری شده است723

9707190572027689                                 10,000,000                             10,000,000 1397 مهر 9بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است722

9707190572027687                                      831,944                                  830,000 1397 مهر 9بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.حارث یک ماهه به دلیل عفونت روده بستری شده است721

9707190572027685                                   2,190,611                               2,190,000 1397 مهر 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سه ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است (2)سمرا720

9707190572027683                                   1,100,000                               1,100,000 1397 مهر 9بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.امیرمحمد یک ساله به دلیل تنگی نفس و تشنج بستری شده است719

9707190572027681                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مهر 9بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فارسان.رضا یازده ساله به دلیل بیماری لوپوس بستری شده است718

9707190572027677                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 9بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.نوزاد تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است717

9707190572027673                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 9بیمارستان طالقانی ایالم. 29کرمانشاه.اهورا تازه متولد به دلیل مشکلتنفسی بستری شده است716

9707190572027671                                      623,456                                  620,000 1397 مهر 9بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نازنین زهرا دوماهه به دلیل تب بستری شده است715

9707190572027667                                   8,000,000                               8,000,000 1397 مهر 9بیمارستان امام حسین اصفهان. 16میمه.سراج الدین چهارساله به دلیل عفونت خون بستری شده است714

9707190572027665                                   1,773,404                               1,770,000 1397 مهر 8بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.هاتف پنج ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است713

9707190572027663                                      593,463                                  590,000 1397 مهر 8بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.چهارساله به دلیل آسم بستری شده است (2)ماهان712

9707190572027661                                   2,046,906                               2,040,000 1397 مهر 8بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.بهار هشت ماهه به دلیلگاستروانتریت بستری شده است711

9707190572027659                                   4,741,654                               4,740,000 1397 مهر 8بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.درسا یک ساله به دلیل پنومونی بستری شده است710

9707190572027653                                   2,200,000                               2,200,000 1397 مهر 7بیمارستان افشار یزد. 22اردکان.نوزاد تازه متولد قلسوم به دلیل نارس بودن بستری شده است709

9707190572027651                                   1,000,000                               1,000,000 1397 مهر 7بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شاهین شهر.محدثه شش ساله به دلیل انسداد روده بستری شده است708

9707190572027649                                   3,324,911                               3,320,000 1397 مهر 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.رقیه یک ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است707

9710110572270956                                   8,000,000                               8,000,000 1397 مهر 7بیمارستان افضلی پور کرمان. 34جیرفت.نوزاددوماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است706

9707190572027645                                   2,155,836                               2,150,000 1397 مهر 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.زبیر یک ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است705

9707190572027643                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مهر 7بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.زینب شانزده ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است704

9707190572027641                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است703

9707190572027639                                   3,860,657                               3,860,000 1397 مهر 7بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20سراوان.امیرمحمد ده ساله به دلیل آرتریت زانوی چپ بستری شده است702

9707190572027637                                   2,500,000                               2,500,000 1397 مهر 5بیمارستان امام حسین اصفهان. 16سمیرم.هانیه یک ساله به دلیل انسداد روده بستری شده است701



9707190572027635                                   4,000,000                               4,000,000 1397 مهر 5بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل انسداد روده بستری شده است700

9707190572027633                                   2,400,000                               2,400,000 1397 مهر 5بیمارستان افشار یزد. 22مهریز.آیالسادات هفت ماهه به دلیل بیماری قلبی و مشکل ریه بستری شده است699

9707190572027631                                   6,500,000                               6,500,000 1397 مهر 5بیمارستان افشار یزد. 22ایرانشهر.مصعب یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است698

9707190572027629                                   1,052,642                               1,050,000 1397 مهر 5بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نازنین زهرا پنج ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است697

9707190572027625                                      825,995                                  820,000 1397 مهر 5بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یک ساله به دلیل تب بستری شده است (1)طهورا696

9707190572027623                                      855,986                                  850,000 1397 مهر 5بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.هادی چهارساله به دلیل تب بستری شده است695

9707190572027621                                   2,568,194                               2,560,000 1397 مهر 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سرباز.ماهده نه ساله به دلیل آنمی سیکل سل بستری شده است694

9707190572027619                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است693

9707190572027617                                   2,000,000                               2,000,000 1397 مهر 5بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.غزل هفت ماهه به دلیل تشنج بستری شده است692

9707190572027615                                      900,000                                  900,000 1397 مهر 4بیمارستان امام حسین اصفهان. 16زواره.علیرضا شش ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است691

9707190572027611                                   3,717,600                               3,710,000 1397 مهر 4بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.احمدعلی شش ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است690

9707190572027609                                   1,568,161                               1,560,000 1397 مهر 4بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.محمدکیان پنج ساله به دلیل وجود توده در گردن بستری شده است689

9707190572027607                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مهر 4بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.آسنه پنج ساله به دلیل سوختگی بستری شده است688

9707190572027605                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 4بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.نوزاد تازه متولد به دلیل عفونت خون بستری شده است687

9707190572027603                                   7,000,000                               7,000,000 1397 مهر 4بیمارستان امام خمینی اهواز. 33اهواز.سهیل تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است686

9707040572060919                                   7,500,000                               7,500,000 1397 مهر 3بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21تربت حیدریه.یونس سه ساله به دلیالفت هموگلوبین بستری شده است685

9707040572060917                                   1,500,000                               1,500,000 1397 مهر 3بیمارستان امام حسین اصفهان. 16زرین شهر.علیرضا یازده ساله به دلیل دل درد شدید بستری شده است684

9707040572060915                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 3بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.مصعب سه ساله به دلیلگاستروانتریت بستری شده است683

9707040572060913                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مهر 3بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.ایلیا شش ماهه به دلیل عفونت گوش بستری شده است682

9707040572060911                                      953,958                                  950,000 1397 مهر 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.پنج ساله به دلیل بیماری آنمی آپالستیک بستری شده است (5)عدنان681

9707040572060909                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مهر 3بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شاهین شهر.محمد یک ماهه به دلیل هرنی بستری شده است680

9707040572060905                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.شش ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است (1)مهدیس679

9707040572060903                                   2,700,000                               2,700,000 1397 مهر 3بیمارستان افشار یزد. 22یزد.الیاس یک ساله به دلیل تب شدید بستری شده است678

9707040572060899                                      834,513                                  830,000 1397 مهر 3بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.سارا یک ساله به دلیل تب بستری شده است677

9707040572060895                                   1,200,000                               1,200,000 1397 مهر 3بیمارستان افشار یزد. 22یزد.هدیه زهرا هشت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است676

9707040572060893                                   1,600,000                               1,600,000 1397 مهر 3بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.مطهره پنج ساله به دلیل تب و لرز و تشنج بستری شده است675

9707040572060891                                   6,500,000                               6,500,000 1397 مهر 2بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.محمدعلی چهارماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است674

9707040572060885                                   5,850,000                               5,850,000 1397 مهر 2بیمارستان افشار یزد. 22نیک شهر.پریسا هشت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است673

9707040572060883                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مهر 2بیمارستان بهارلو تهران. 30بومهن.نوزاد تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است672

9707040572060879                                      830,126                                  830,000 1397 مهر 2بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.اسراء هشت ماهه به دلیل تب و استفراغ بستری شده است671

9707040572060871                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مهر 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16نجف آباد.شروین یک ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است670



9707040572060869                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مهر 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.یک ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است (1)غزل669

9707040572060865                                   3,480,486                               3,480,000 1397 مهر 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.دوساله به دلیل بیماری هیرشپرونگ بستری شده است (2)ریحانه668

9707040572060861                                   6,500,000                               6,500,000 1397 مهر 2بیمارستان افشار یزد. 22زابل.محمدعمر یک ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است667

9707040572060855                                   2,437,298                               2,430,000 1397 مهر 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدعرفان دوساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است666

9707040572060849                                   2,183,000                               2,180,000 1397 مهر 2بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17عسلویه.آتوسا ده ساله به دلیل دیابت بستری شده است665

9707040572060833                                      500,000                                  500,000 1397 شهریور 31بیمارستان شهید منتظری نجف آباد. 31نجف آباد.فاطمه زهرا یک ساله به دلیل تب و اسهال بستری شده است664

9707040572060829                                   3,295,648                               3,290,000 1397 شهریور 31بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.دوسالهبه دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است (2)طارق663

9707040572060825                                   1,342,611                               1,340,000 1397 شهریور 31بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ریحانه هفت ماهه به دلیلگاستروآنتریت بستری شده است662

9707040572060823                                   3,000,000                               3,000,000 1397 شهریور 31بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرکرد.امیررضا یک ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است661

9707040572060821                                 10,000,000                             10,000,000 1397 شهریور 31بیمارستان سینا اهواز. 19کارون.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است660

9707040572060819                                      312,511                                  310,000 1397 شهریور 31بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد تازه متولد به دلیل تب بستری شده است659

9707040572060817                                      440,000                                  440,000 1397 شهریور 31آبدانان (ص)بیمارستان حضرت رسول اکرم. 32آبدانان.محمدمهدی نه ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است658

9706310572041758                                   5,850,000                               5,850,000 1397 شهریور 31بیمارستان افشار یزد. 22زابل.نیایش یک ماههبه دلیل بیماری قلبی بستری شده است657

9706310572041756                                   1,698,243                               1,690,000 1397 شهریور 31بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.میکائیل دوازده ساله به دلیل التهاب دهان و لثه بستری شده است656

9706310572041752                                   4,742,701                               4,740,000 1397 شهریور 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نهبندان.حنانه نه ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است655

9706310572041750                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نیک شهر.رضا تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است654

9706310572041748                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.یک ساله به دلیل بیماری هیرشپرونگ بستری شده است (2)فریبا653

9706310572041744                                      700,000                                  700,000 1397 شهریور 27بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21قاین.ریحانه چهار ساله به دلیل آنمی بستری شده است652

9706310572041742                                      276,829                                  270,000 1397 شهریور 27بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.شهرزاد تازه متولد به دلیل تب بستری شده است651

9706310572041740                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سما پنج ماهه به دلیل تشنج بستری شده است650

9706310572041738                                      870,401                                  870,000 1397 شهریور 27بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.علی اصغر دو ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است649

9706310572041734                                   4,513,826                               4,510,000 1397 شهریور 26بیمارستان امام خمینی مهاباد. 25مهاباد.آال تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است648

9706310572041730                                   2,500,000                               2,500,000 1397 شهریور 26بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نیایش یک ساله به دلیل مننژیت بستری شده است647

9706310572041728                                   4,000,000                               4,000,000 1397 شهریور 26بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اللی.سیزده ساله به دلیل کیست ریه بستری شده است (2)محمدجواد646

9706310572041726                                   1,651,448                               1,650,000 1397 شهریور 26بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساالر یک ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است645

9706310572041724970704572060837                                   4,500,000                               4,500,000 1397 شهریور 26بیمارستان افشار یزد. 22نیریز.نوزاد تازه متولد به دلیل آسفیکسی بستری شده است644

9706310572041722                                   1,322,231                               1,320,000 1397 شهریور 26بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یک ساله به دلیل بیماری هیدروسفالی بستری شده است (2)محمد643

9706260572038268                                   2,604,071                               2,600,000 1397 شهریور 26بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.پنج ساله به دلیل بیماری آنمی آپالستیک بستری شده است (4)عدنان642

9706260572038266                                   3,500,000                               3,500,000 1397 شهریور 25بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.صادق یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است641

9706260572038264                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 25بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.علی هفت سالهبه دلیل بیماری سیستیک فیبروزیز بستری شده است640

9706260572038260                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 25بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.امید یک ساله به دلیل انسداد روده بستری شده است639



9706260572038258                                   8,000,000                               8,000,000 1397 شهریور 25بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21گناباد.بنیامین تازه متولد به دلیل آسفیکسی بستری شده است638

9706260572038256                                   1,290,890                               1,290,000 1397 شهریور 24بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.سارینا شش ساله به دلیل مسمومیت با سم بستری شده است637

9706260572038231                                   4,647,661                               4,640,000 1397 شهریور 24بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.یکتا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است636

9706260572038229                                   4,290,289                               4,290,000 1397 شهریور 24بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.یلدا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است635

9706260572038225                                      879,420                                  870,000 1397 شهریور 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد تازه متولد به دلیل افت قند خون بستری شده است634

9706260572038219                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.دوماهه به دلیل آترزی ژژنوم بستری شده است (1)الینا633

9706260572038215                                      922,305                                  920,000 1397 شهریور 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمد طاها یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است632

9706260572038213                                      609,933                                  600,000 1397 شهریور 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.ابوالفضل هشت ساله به دلیل تروما به انگشت بستری شده است631

9706260572038211                                   3,000,000                               3,000,000 1397 شهریور 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.مژگان دوساله به دلیل سندرم تترد کورد بستری شده است630

9706260572038207                                      759,844                                  750,000 1397 شهریور 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.ستار یک ساله به دلیل تب بستری شده است629

9706260572038203                                      555,148                                  550,000 1397 شهریور 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.علیرضا پنج ماهه به دلیل تب بستری شده است628

9706260572038201                                      462,637                                  460,000 1397 شهریور 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.مهرسانا یک ماهه به دلیل تب بستری شده است627

9706260572038199                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 24بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.هاجره هفده ساله به دلیل دیابت بستری شده است626

9706260572038197                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 24بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.یوسف نه ساله به دلیل تروما به انگشت بستری شده است625

9706260572038193                                   5,000,000                               4,980,000 1397 شهریور 24بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.رحمت اله هفده ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است624

9706260572038189                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 24بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.سلماء چهارماهه به دلیل آسیب جمجمه بستری شده است623

9706260572038187                                   4,000,000                               4,000,000 1397 شهریور 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.تبسم یازده ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است622

9706260572038185                                      900,000                                  900,000 1397 شهریور 24بیمارستان افشار یزد. 22مروست.محمدجواد پانزده ساله به دلیل واریکوسل بستری شده است621

9706260572038171                                   6,400,000                               6,400,000 1397 شهریور 24بیمارستان افشار یزد. 22میبد.محمدعلی سه ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است620

9706260572038183                                      913,803                                  910,000 1397 شهریور 22بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمد امین پنج ساله به دلیل تب بستری شده است619

9706260572038181                                      688,629                                  680,000 1397 شهریور 22بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.پارمیدا سه ماهه به دلیل تب بستری شده است618

9706260572038177                                      787,546                                  780,000 1397 شهریور 22بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.چهارساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است (1)ماهان617

9706260572038175                                   2,591,005                               2,590,000 1397 شهریور 22بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدطاها چهار ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است616

9706260572038169                                   5,000,000                               4,980,000 1397 شهریور 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.اسرا یک ماهه به دلیل مشکل قلبی بستری شده است615

9706260572038167                                   2,600,000                               2,600,000 1397 شهریور 21بیمارستان افشار یزد. 22دلگان.محمدمتین نه ماهه به دلیل مشکل قلبی بستری شده است614

9707040572060845                                      400,000                                  400,000 1397 شهریور 21بیمارستان شهید منتظری نجف آباد. 31نجف آباد.فاطمه زهرا هشت ماهه به دلیل عفونت بستری شده است613

9706260572038147                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 21بیمارستان بهارلو تهران. 30قرچک.رحیمه تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است612

9706260572038145                                   2,600,000                               2,600,000 1397 شهریور 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.ماهان تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است611

9706260572038143                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.فاطمه تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است610

9706260572038165                                   2,250,000                               2,250,000 1397 شهریور 21بیمارستان افشار یزد. 22شاهدیه.ابوالفضل هفت ساله به دلیل ترما بستری شده است609

9706260572038141                                   3,880,000                               3,880,000 1397 شهریور 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.یزدان تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است608



9706260572038139                                   1,790,000                               1,790,000 1397 شهریور 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.آریا یک ماهه به دلیل تب شدید بستری شده است607

9706260572038133                                   2,280,000                               2,280,000 1397 شهریور 21بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پرند.محمدطاها تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است606

9706260572038131                                   3,040,000                               3,040,000 1397 شهریور 20بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پرند.هلیا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است605

9706260572038127                                      582,218                                  580,000 1397 شهریور 20بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04خوسف.مهسا چهار ساله به دلیل تب بستری شده است604

9706260572038129                                   4,020,000                               4,000,000 1397 شهریور 20بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است603

9706260572038125                                      420,892                                  420,000 1397 شهریور 20بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نازنین زهرا یک ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است602

9706260572038121                                      792,089                                  790,000 1397 شهریور 20بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.آرزو دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است601

97062605720381199705290572052640                                   5,000,000                               4,980,000 1397 شهریور 19بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.عیسی ده ساله به دلیل تروما به دست بستری شده است600

9706260572038117                                   1,850,000                               1,850,000 1397 شهریور 19بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.اسرا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است599

9706260572038115                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 19بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اللی.سیزده ساله به دلیل کیست ریه بستری شده است (1)محمدجواد598

9706260572038109                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 19بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.الینا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است597

9706260572038107                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 19بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.الین تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است596

9706260572038105                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 19بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.آرش چهارده ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است595

9706260572038103                                   2,600,000                               2,600,000 1397 شهریور 19بیمارستان افشار یزد. 22رفسنجان.رضا هفت ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است594

9706260572038099                                      304,755                                  300,000 1397 شهریور 19بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرعباس شش ماهه به دلیل تب بستری شده است593

9706260572038097                                      560,885                                  560,000 1397 شهریور 19بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.حسن یک ساله به دلیل کروپ بستری شده است592

9706260572038095                                      499,345                                  490,000 1397 شهریور 18بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یک ساله به دلیل تب شدید بستری شده است (2)حنیسه591

9706260572038091                                   1,800,000                               1,800,000 1397 شهریور 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.زهرا یک ماهه به دلیل تشنج بستری شده است590

9706260572038089                                   1,500,000                               1,500,000 1397 شهریور 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دزفول.آرشیدا دوازده ساله به دلیل ابتال به سندرم گیلن بارهبستری شده است589

9707040572060841                                   2,000,000                               2,000,000 1397 شهریور 18بیمارستان شهید منتظری نجف آباد. 31نجف آباد.مهدیده ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است588

9706260572038085                                   2,000,000                               2,000,000 1397 شهریور 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرکرد.احسان دوازده ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است587

9706260572038080                                   5,000,000                               4,980,000 1397 شهریور 18بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل کلیه پلی کیستیک بستری شده است586

9706260572038078                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 18بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.ابوالفضل یک ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است585

9706260572038076                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 18بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل آترزی مری بستری شده است584

9706260572038072                                   4,344,884                               4,340,000 1397 شهریور 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09چابهار.عارفه پانزده ساله به دلیلسندرم استیون جانسون بستری شده است583

9706260572038064                                   5,228,073                               5,220,000 1397 شهریور 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.آتنا سه ماهه به دلیل آبله مرغان بستری شده است582

9706260572038060                                   3,504,981                               3,500,000 1397 شهریور 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نیک شهر.محمدعمر چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است581

9706260572038056                                   1,778,939                               1,770,000 1397 شهریور 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.امیدرضا یک ساله به دلیل تب مالت بستری شده است580

9706260572038050                                   2,750,000                               2,750,000 1397 شهریور 17بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن و مشکل ریوی بستری شده است579

9706260572038048                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 17بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است578

9706260572038046                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 17بیمارستان افشار یزد. 22خاتم.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن و مشکل ریوی بستری شده است577



9706260572038044                                   2,312,000                               2,310,000 1397 شهریور 17بیمارستان افشار یزد. 22اردکان.مطهره یک ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است576

9706260572038042                                   1,000,000                               1,000,000 1397 شهریور 17بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.حسین یک ساله به دلیل تب بستری شده است575

9706260572038036                                   2,158,184                               2,150,000 1397 شهریور 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.پنج ساله به دلیل بیماری آنمی آپالستیک بستری شده است (3)عدنان574

9706260572038030                                   1,575,903                               1,570,000 1397 شهریور 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سعید سیزده ساله به دلیل ابتال به دیابت بستری شده است573

9706260572038028                                   1,911,139                               1,910,000 1397 شهریور 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.فاطمه زهرا ده ماهه به دلیل بیماری قلبی و تب بستری شده است572

9706260572038026                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.عبدالرشید دوساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است571

9706260572038022                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 15بیمارستان بهارلو تهران. 30تهران.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است570

9706260572038018                                 10,000,000                             10,000,000 1397 شهریور 15بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26یزد.سایدا دوساله به دلیل مسمومیت بستری شده است569

9706260572037997                                   1,000,000                               1,000,000 1397 شهریور 14بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمد سیزده ساله به دلیل لکوسیتوزبستری شده است568

9706260572037993                                   4,557,378                               4,550,000 1397 شهریور 14بیمارستان طالقانی ایالم. 29شیروان. تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است1امیر علی قل567

9706260572037991                                   2,000,000                               2,000,000 1397 شهریور 14بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ملک شهر.درسا دوماهه به دلیل تب و تشنج بستری شده است566

9706260572037989                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 14بیمارستان ابوذر اهواز. 28اهواز.عباس نه ساله به دلیل سینوزیت قارچی بستری شده است565

9706260572037987                                   1,476,427                               1,470,000 1397 شهریور 13بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.فاطمه یازده ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است564

9706260572037983                                   4,041,939                               4,040,000 1397 شهریور 13بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24ایالم.محمدامین تازه متولد به دلیل تشنج بستری شده است563

9706260572037981                                   4,565,502                               4,560,000 1397 شهریور 13بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24کوهدشت.محدثه هفت ساله به دلیل افت پالکت خون بستری شده است562

9706260572037979                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 13بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ایلیا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است561

9706260572037975                                      562,800                                  560,000 1397 شهریور 13بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.جواد ده ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است560

9706260572037973                                      492,337                                  490,000 1397 شهریور 13بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است559

9706130572044732                                   3,211,833                               3,210,000 1397 شهریور 13بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.آیلین شش ماهه به دلیل آبسه کشاله ران بستری شده است558

9706130572044730                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 13بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است557

9706130572044724                                   4,000,000                               4,000,000 1397 شهریور 13بیمارستان افشار یزد. 22اردکان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است556

9706130572044722                                   2,000,000                               2,000,000 1397 شهریور 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.امیرمحمد ده ساله به دلیلعمل جراحی طحالبستری شده است555

9706130572044718                                   5,000,000                               4,980,000 1397 شهریور 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نیکا ده ساله به دلیل آنسفالیت بستری شده است554

9706130572044712                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل بیماری قلبی بستری شده است553

9706130572044702                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.امیرحسام چهارساله به دلیل برق گرفتگی بستری شده است552

9706130572044698                                   2,813,671                               2,810,000 1397 شهریور 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یلدا هشت ماهه به دلیل التهاب غدد لنفاویبستری شده است551

9706130572044696                                   3,491,486                               3,490,000 1397 شهریور 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نصرت آباد. بستری شده استITPعرفان ده ماهه به دلیل بیماری 550

9706130572044692                                   1,000,000                               1,000,000 1397 شهریور 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.یک ماهه به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است (1)علی549

9706130572044686                                   2,000,000                               2,000,000 1397 شهریور 12بیمارستان امام حسین اصفهان. 16کوهرنگ.کامران یک ماهه به دلیل عفونت کلیه بستری شده است548

9706130572044680                                   4,630,159                               4,630,000 1397 شهریور 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.ریحانه سیزده ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است547

9706130572044676                                   2,680,041                               2,680,000 1397 شهریور 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.دوساله به دلیل بیماری هیروشپرونگ بستری شده است (1)ریحانه546



9706130572044672                                   4,117,687                               4,110,000 1397 شهریور 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است545

9706130572044670                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدیاسین یک ماهه به دلیل عفونت بستری شده است544

9706130572044664                                   1,743,320                               1,740,000 1397 شهریور 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ندا پنج ساله به دلیل هرنی بستری شده است543

9706130572044660                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است542

9706130572044656                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 10بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کامیاران.نوزاد پسر تازه متولد به دلیل بیماری آنومالی بستری شده است541

9706130572044648                                      795,565                                  790,000 1397 شهریور 10بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه یک ساله به دلیل تب و اسهال بستری شده است540

9706130572044644                                   4,386,155                               4,380,000 1397 شهریور 7بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.سورنا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است539

9706130572044638                                   2,613,925                               2,610,000 1397 شهریور 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.امیرعلی دوساله به دلیل ایسکیمی رودهبستری شده است538

9706130572044634                                   1,200,000                               1,200,000 1397 شهریور 7بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21چابهار.عاتکه چهارساله به دلیل پنومونی بستری شده است537

9706130572044626                                   1,600,000                               1,600,000 1397 شهریور 7بیمارستان افشار یزد. 22نیریز.فاطمه سه ساله به دلیل ترمیم دریچه قلب بستری شده است536

9706130572044620                                      813,988                                  810,000 1397 شهریور 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.سامیار دو ماهه به دلیل تب بستری شده است535

9706130572044616                                      482,319                                  480,000 1397 شهریور 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است534

9706130572044614                                   1,600,000                               1,600,000 1397 شهریور 7بیمارستان افشار یزد. 22میرجاوه.فاروق هشت ماهه به دلیل مشکل قلبی بستری شده است533

9706130572044610                                   2,800,000                               2,800,000 1397 شهریور 7بیمارستان افشار یزد. 22زاهدان.راحیل هشت ماهه به دلیلبیماری قلبی بستری شده است532

9706130572044606                                      583,438                                  580,000 1397 شهریور 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمدرضا دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است531

9706130572044600                                      559,351                                  550,000 1397 شهریور 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمد فاتح یک ماهه به دلیل پنومونیبستری شده است530

9706130572044594                                      535,622                                  530,000 1397 شهریور 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.حسین هفت ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است529

9706130572044588                                      761,446                                  760,000 1397 شهریور 7بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.ربابه سه ساله به دلیل گرمازدگی و اسهال بستری شده است528

9706130572044586                                   5,000,000                               4,980,000 1397 شهریور 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.امید پنج ساله به دلیل آبسه مغزی بستری شده است527

9706130572044582                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.عمران یک ماهه به دلیل تنگی مجاری ادراری بستری شده است526

9706130572044578                                      604,559                                  600,000 1397 شهریور 6بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل افت قند بستری شده است525

9706130572044576                                   2,463,674                               2,460,000 1397 شهریور 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ارمیا یک ماهه به دلیل صرع بستری شده است524

9706130572044570                                   1,994,803                               1,990,000 1397 شهریور 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمد عامر دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است523

9706130572044568                                   5,000,000                               4,980,000 1397 شهریور 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.یک ساله به دلیل بیماری هیرشپرونگ بستری شده است (1)فریبا522

9706130572044564                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.علی سیزده ساله به دلیل خونریزی از مقعد بستری شده است521

9706130572044560                                      386,215                                  380,000 1397 شهریور 6بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.زکیه دو ساله به دلیل تب بستری شده است520

9706130572044558                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است519

9706130572044552                                   4,269,684                               4,260,000 1397 شهریور 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.مهدی یک ساله به دلیل فتق دیافراگماتیک بستری شده است518

9706130572044548                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 5بیمارستان افشار یزد. 22مهریز. بستری شده استd-tgaنوزاد تازه متولد به دلیل بیماری 517

9706130572044544                                   3,529,472                               3,520,000 1397 شهریور 5بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10بوشهر.مریم نه ساله به دلیل تب و استفراغ بستری شده است516

9706130572044540                                      331,448                                  330,000 1397 شهریور 5بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.ابوالفضل پنج ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است515



9706130572044536                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 4بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.حسنیه هفت ساله به دلیل ترومابه سر بستری شده است514

9706130572044532                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 4بیمارستان امام حسین اصفهان. 16بروجن.چهارماهه به دلیل شکاف کام بستری شده است (1)مهرسا513

9706130572044528                                   5,000,000                               4,980,000 1397 شهریور 3بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.یاسین سه ماهه به دلیلنقص جمجمه بستری شده است512

9706130572044524                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 3بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.چهارده ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است (2)رضا511

9706130572044522                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 3بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است510

9706130572044516                                      999,317                                  990,000 1397 شهریور 3بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24الیگودرز.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است509

9706130572044512                                   2,684,746                               2,680,000 1397 شهریور 3بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24نورآباد.هیراد تازه متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است508

9706130572044508                                   5,000,000                               4,980,000 1397 شهریور 3بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.عصمت اهلل پانزده ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است507

9706130572044498                                      892,849                                  890,000 1397 شهریور 3بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.عایشه یک ساله به دلیل تب بستری شده است506

9706130572044490                                   5,000,000                               4,990,000 1397 شهریور 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.آسنات یک ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است505

9706130572044486                                      742,373                                  740,000 1397 شهریور 3بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.سامیه نه ساله به دلیل تب بستری شده است504

9706130572044480                                      883,782                                  880,000 1397 شهریور 3بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.ساجدههفت ساله به دلیل تب بستری شده است503

9706130572044476                                   1,840,000                               1,840,000 1397 شهریور 3بیمارستان افشار یزد. 22بندرعباس.سارینا شش ماهه به دلیل مشکل قلبی بستری شده است502

9706130572044474                                   5,000,000                               5,000,000 1397 شهریور 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.یاسین یک ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است501

9706130572044470                                   1,367,274                               1,360,000 1397 شهریور 1بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.یک ساله به دلیل تب و عفونت بستری شده است (1)زینب500

9706130572044466                                      810,419                                  810,000 1397 شهریور 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24بیرانشهر.هیراد تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است499

9706130572044462                                   1,659,603                               1,650,000 1397 شهریور 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است498

9706130572044456                                      416,103                                  410,000 1397 شهریور 1بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.حسین یک ساله به دلیل عفونت روده بستری شده است497

9706130572044452                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. بستری شده استITPسمیرا دوازده ساله به دلیل بیماری 496

9706130572044448                                   2,387,548                               2,380,000 1397 مرداد 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.پنج ساله به دلیل آنمی آپالستیک بستری شده است (2)عدنان495

9706130572044442                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.امیرمحمد شش ماهه به علتسرفه شدید بستری شده است494

9706130572044440                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.علی چهار ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است493

9706130572044436                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان. بستری شده استMCIفاطمه زهرا یازده ماهه به دلیل ابتال به سندروم 492

9706130572044430                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16مبارکه.ابوالفضل پنج ساله به دلیالصابت ساچمه به نخاع بستری شده است491

9707040572060815                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 30بیمارستان شهید صدوقی یزد. 27یزد.یسرا یک ماهه به دلیلنارسایی قلبی ریویبستری شده است490

9706130572044424                                   6,000,000                               6,000,000 1397 مرداد 30بیمارستان افشار یزد. 22یزد.وحید یازده ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است489

9706130572044422                                      948,852                                  940,000 1397 مرداد 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد پسر تازه متولد به دلیل پایین بودن قند بستری شده است488

9706130572044418                                      624,504                                  620,000 1397 مرداد 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.حمیدرضا تازه متولد به دلیل تب بستری شده است487

9706130572044412                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل هیدروسفال بستری شده است486

9706130572044410                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دولت آباد.یکتا یک ماهه به دلیل باال بودن اسید اوریک خون بستری شده است485

9706130572044406                                   3,000,000                               3,000,000 1397 مرداد 30بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.فاطمه پنج ساله به دلیل بیماری نقص ایمنی بستری شده است484



9706130572044404                                   2,412,614                               2,410,000 1397 مرداد 30بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.دیاکو تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است483

9705290572052682                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 29بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.رازمحمد سه ساله به دلیل مشکل لگن بستری شده است482

9705290572052666                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.محمد دو ساله به دلیل بیماری هیرشپرونگ بستری شده است481

9705290572052662                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16زرین شهر.سارینا شش ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است480

9705290572052658                                   3,500,000                               3,500,000 1397 مرداد 29بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.زهرا سه ساله به دلیل عفونت ریه و آتروفی عضالنی نخاعیبستری شده است479

9705290572052652                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 28بیمارستان افشار یزد. 22میبد.سارینا دوساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است478

9705290572052648                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 28بیمارستان سینا اهواز. 19شادگان.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است477

9705290572052644                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 28بیمارستان سینا اهواز. 19اهواز.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است476

9706130572044400                                      828,414                                  820,000 1397 مرداد 28بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.محمد مبین شش ساله به دلیل تشنج بستری شده است475

9705290572052634                                   3,057,316                               3,050,000 1397 مرداد 28بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ملیکا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است474

9705290572052630                                   2,689,308                               2,680,000 1397 مرداد 28بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.میکائیل تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است473

9704130572015918                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یونس یک ساله به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است472

9705290572052624                                   2,867,490                               2,860,000 1397 مرداد 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر.رویا نه ساله به دلیل بیماری سلیاک بستری شده است471

9705290572052616                                      893,655                                  890,000 1397 مرداد 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.السانا یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است470

9705290572052612                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نیک شهر.کوثر هفت ساله به دلیل سوختگی بستری شده است469

9705290572052608                                   2,342,190                               2,340,000 1397 مرداد 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدعمر دوساله به دلیلبیماری صرع بستری شده است468

9705290572052606                                   3,600,000                               3,600,000 1397 مرداد 25بیمارستان افشار یزد. 22زاهدان.فاطمه یازده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است467

9705290572052602                                      824,894                                  820,000 1397 مرداد 25بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نرگس یک ساله به دلیل تب و استفراغ بستری شده است466

9705290572052598                                      876,100                                  870,000 1397 مرداد 25بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمد مهدی سه ماهه به دلیل تبشدید بستری شده است465

9705290572052594                                      763,160                                  760,000 1397 مرداد 25بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.محمد صالح سه ساله به دلیل تب بستری شده است464

9705290572052590                                   6,000,000                               6,000,000 1397 مرداد 25بیمارستان افشار یزد. 22میبد.نوزاد تازه متولد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است463

9705290572052580                                   1,822,717                               1,820,000 1397 مرداد 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عالیه نه ساله به دلیل بیماری کلیویبستری شده است462

9705290572052578                                   2,000,000                               2,000,000 1397 مرداد 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16بهارستان.بهار دوساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است461

9705290572052574                                   3,000,000                               3,000,000 1397 مرداد 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.محمد طاها چهار ساله به دلیل فقر آهن بستری شده است460

9705290572052566                                   6,000,000                               6,000,000 1397 مرداد 24بیمارستان افشار یزد. 22میبد.نوزاد تازه متولد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است459

9705290572052560                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.علی اکبر شش ماهه به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است458

9705290572052554                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 24بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.الناز چهارساله به دلیل مشکل ریوی بستری شده است457

9705290572052548                                   1,500,000                               1,500,000 1397 مرداد 23بیمارستان شهید بهشتی تفت. 26تفت.دانیال پنج ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است456

9705290572052542                                   1,336,794                               1,330,000 1397 مرداد 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.شش ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است (1)سلمه455

9705290572052540                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 23بیمارستان امام حسین اصفهان. 16سمیرم.محمدطاها چهارساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است454

9705290572052532                                   4,000,000                               4,000,000 1397 مرداد 22بیمارستان الغدیر ابهر. 23خدابنده.نوزاد تازه متولد به دلیل زردی و مشکل تنفسی بستری شده است453



9705290572052521                                   4,321,740                               4,320,000 1397 مرداد 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عادل چهار ساله به دلیل مسمومیت با قرص بستری شده است452

9705290572052518                                   2,667,869                               2,660,000 1397 مرداد 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نجمه پانزده ساله به دلیل ابتال به دیابت بستری شده است451

9705290572052510                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.دوساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است (1)طارق450

9705290572052504                                   1,850,936                               1,850,000 1397 مرداد 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.سپهر سه ساله به دلیل تشنج بستری شده است449

9705290572052502                                   1,922,442                               1,920,000 1397 مرداد 22بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.آرشیدا یک ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است448

9705290572052498                                      742,508                                  740,000 1397 مرداد 22بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.امیررضا سه ساله به دلیل اسهال خونی بستری شده است447

9705290572052492                                   3,000,000                               3,000,000 1397 مرداد 22بیمارستان امام حسین اصفهان. 16یزدان شهر.حسین شش ساله به دلیل ترومای سر و تشنج بستری شده است446

9705290572052488                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16دزفول.میثم دوساله به دلیل چسبندگی روده بستری شده است445

9705290572052484                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محیا سه ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است444

9705290572052474                                   3,000,000                               3,000,000 1397 مرداد 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمد سه ساله به دلیل اسهال بستری شده است443

9705290572052470                                      599,950                                  590,000 1397 مرداد 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد دختر تازه متولد به دلیالفت قند خون بستری شده است442

9705290572052466                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 21بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نوزاد پسر به دلیل نارس بودن و نارسایی ریه ها بستری شده است441

9705290572052464                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 21بیمارستان افشار یزد. 22میبد.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن و نارسایی ریه ها بستری شده است440

9705290572052458                                   1,038,886                               1,030,000 1397 مرداد 20بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نسیم یک ماهه به دلیل اختالل ژنتیکی بستری شده است439

9705290572052454                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عامر دوساله به دلیل سوختگی بستری شده است438

9705290572052448                                   4,102,571                               4,100,000 1397 مرداد 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر.سبحان سه ساله به دلیل کیست کلیه بستری شده است437

9705290572052446                                 15,000,000                             15,000,000 1397 مرداد 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.مدینه شش ساله به دلیل بیماری دیس پنه بستری شده است436

9705290572052442                                      973,289                                  970,000 1397 مرداد 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.امیرحمزه شش ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است435

9705290572052438                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر.السا پنج ساله به دلیلسندروم کاوازاکی بستری شده است434

9705290572052432                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 20بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.پانزده ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است (1)زهرا433

9705290572052424                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 20بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.نازنین زهرا تازه متولد به دلیل نارس بودن و زردی بستری شده است432

9705290572052418                                   4,000,000                               4,000,000 1397 مرداد 18بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21مشهد.مبینا سیزده ساله به دلیل ضعف و بیحالی و تب بستری شده است431

9705290572052412                                   2,283,739                               2,280,000 1397 مرداد 18بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.سدیس نه ماهه به دلیل تب شدید بستری شده است430

9705180572025994                                   4,102,733                               4,100,000 1397 مرداد 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09میرجاوه.سبحان یک ماهه به دلیل هرنی اینگوینال بستری شده است429

9705180572025992                                   7,000,000                               7,000,000 1397 مرداد 17بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد پسر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است428

.بستری شده است(آب گرفتگی مغز)چهار ماهه به دلیل بیماری هیدروسفال (4)مهسا427 9705180572025988                                   1,739,977                               1,730,000 1397 مرداد 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9705180572025986                                   3,500,000                               3,500,000 1397 مرداد 17بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.محمدطاها سه ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است426

9705180572025983                                      342,817                                  340,000 1397 مرداد 17بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.ثنا یک ساله به دلیل تب و سرماخوردگی بستری شده است425

9705180572025980                                   1,413,050                               1,410,000 1397 مرداد 17بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نازنین هشت ماهه به دلیل عفونت داخلی بستری شده است424

9705180572025977                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 17بیمارستان امام حسین اصفهان. 16تیران.محمدحافظ سه ماهه به دلیل تشنج بستری شده است423

9705180572025972                                   3,751,660                               3,750,000 1397 مرداد 17بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است422



9705180572025968                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 17بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است421

9705180572025964                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 16بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدیاسین تازه متولد به دلیل مشکل عدم دفع ادرار بستری شده است420

9705180572025962                                      522,279                                  520,000 1397 مرداد 16بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.مجتبی دوازده ساله به دلیل ترومای دست بستری شده است419

9705290572052408                                   1,500,000                               1,500,000 1397 مرداد 16بیمارستان امام خمینی مهاباد. 25مهاباد.غزل هشت ساله به دلیل تشنج بستری شده است418

9705180572025958                                   1,526,279                               1,520,000 1397 مرداد 15بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.آرمیتا سیزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است417

9705180572025956                                   2,000,000                               2,000,000 1397 مرداد 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شول آباد.بنیامین سه ماهه به دلیل پیوند کبد بستری شده است416

9705180572025952                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 15بیمارستان امام حسین اصفهان. 16فالورجان.علی چهارماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است415

9705180572025948                                   4,189,961                               4,180,000 1397 مرداد 15بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.آرا نوزاد تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است414

9705180572025946                                   2,136,092                               2,130,000 1397 مرداد 15بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.آوا تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است413

9705180572025942                                   4,490,566                               4,490,000 1397 مرداد 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.محمدرضا یک ساله به دلیل بیماری گاستروانتریت بستری شده است412

9705180572025938                                   1,096,911                               1,090,000 1397 مرداد 15بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.عماد یک ساله به دلیل گرمازدگی و اسهال بستری شده است411

9705180572025936                                      785,910                                  780,000 1397 مرداد 15بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان. بستری شده استLOCفاطمه سه ساله به دلیلبیماری 410

9705180572025932                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 14بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.مبیناچهارده ساله به دلیل مشکل کبدی بستری شده است409

9705180572025930                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 14بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.پوریا دوازده ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است408

9705180572025926                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.محمدطاها تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است407

9705180572025922                                   3,296,492                               3,290,000 1397 مرداد 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد .یاسین تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است406

9705180572025920                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.عمادرضاتازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است405

9705180572025916                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.فاطمهتازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است404

9705180572025912                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 14بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.ابوالفضل تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است403

9705180572025908                                   4,000,000                               4,000,000 1397 مرداد 14بیمارستان افشار یزد. 22یزد.نوزاد تازه متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است402

9705180572025906                                      388,252                                  380,000 1397 مرداد 14بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.کیمیا هفت ماهه به دلیل تب بستری شده است401

9705180572025902                                   1,761,223                               1,760,000 1397 مرداد 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.معصومه چهارده ساله به دلیل دیابت بستری شده است400

9705180572025898                                   4,644,483                               4,640,000 1397 مرداد 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عقیل یک ساله به دلیل گاستروانتریت بستری شده است399

9705180572025896                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 14بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.چهارده ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است (1)رضا398

9705180572025892                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 13بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18زاهدان.غزل شش ماهه به دلیل اسهال خونی بستری شده است397

9705180572025890                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 13بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر.زینب هشت ماهه به دلیل فشار خون ریوی بستری شده است396

9705180572025886                                   2,612,892                               2,610,000 1397 مرداد 13بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.حسین پنج ساله به دلیل فلج مغزی و پنومونی بستری شده است395

9705180572025884                                   3,804,526                               3,800,000 1397 مرداد 13بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.چهارساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است (2)سبحان394

9705180572025878                                   1,492,780                               1,490,000 1397 مرداد 13بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.آیناز تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی و زردی بستری شده است393

9705180572025874                                   4,455,530                               4,450,000 1397 مرداد 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.بستری شده است(آب گرفتگی مغز)سه ماهه به دلیل بیماری هیدروسفال (3)مهسا392

9705180572025872                                   1,963,154                               1,960,000 1397 مرداد 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد .راضیه چهارده ساله به دلیلبیمارینقص ایمنیبستری شده است391



9705180572025868                                   1,053,615                               1,050,000 1397 مرداد 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24پل دختر.طاها چهار ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است390

9705180572025864                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 11بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد. 24خرم آباد.سلین یک ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است389

9705180572025856                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 10بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.یاسین دو ماهه به دلیل ابتال به سندروم پیررابین بستری شده است388

9705180572025854                                      652,387                                  650,000 1397 مرداد 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محسن هفت ساله به دلیل ابتال به دیابت بستری شده است387

9705180572025850                                      794,145                                  790,000 1397 مرداد 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سورشجان.مونا پنج ساله به دلیل تب و عفونت بستری شده است386

9705180572025844                                   2,000,000                               2,000,000 1397 مرداد 9بیمارستان الغدیر ابهر. 23ابهر.نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است385

9705180572025840                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 9بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بوشهر.نوزاد تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است384

9705180572025836                                      451,449                                  450,000 1397 مرداد 9بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.طیبه پنج ساله به دلیل عفونت کلیه بستری شده است383

9705180572025832                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 9بیمارستان رازی سراوان. 15سراوان.نظام یک ماهه به دلیل پنومونی و برونشیت بستری شده است382

9705180572025830                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 8بیمارستان امام حسین اصفهان. 16ایذه.هلن پنج ماهه به دلیل بدشکلی فرم سر در هنگام تولد، بستری شده است381

9705180572025826                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 8بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خورزوق.معراج چهار ماهه به دلیل خونریزی مغزی بستری شده است380

9705180572025824                                   3,092,199                               3,090,000 1397 مرداد 8بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.سعیده پنج ساله به علت فلج مغزی بستری شده است379

9705180572025820                                      760,017                                  760,000 1397 مرداد 8بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.درسا شش ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است378

9705180572025818                                   1,136,480                               1,130,000 1397 مرداد 8بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.سحر پنج ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است377

9705080572060418                                   2,000,000                               2,000,000 1397 مرداد 8بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.مهشید سه ساله به دلیلسندرم ری و تشنج بستری شده است376

9705080572060416                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 8بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.مهیار دو ماهه به دلیل تب و اسهال شدید بستری شده است375

9705080572060410                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 8بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.نگار تازه متولد به دلیل زردی و تب و اسهال بستری شده است374

9705180572025862                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 7بیمارستان افشار یزد. 22یزد.بهنام یک ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است373

9705080572060402                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.حبیب اهلل دو ساله به دلیل آبسه نفروکتومی بستری شده است372

9705080572060398                                   2,115,037                               2,110,000 1397 مرداد 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.عایشه سه ساله به دلیل هیدروسفالی بستری شده است371

9705080572060394                                   2,228,925                               2,220,000 1397 مرداد 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر.مهسا ده ساله به دلیل بیماریسیستیک فیبروزیس بستری شده است370

9705080572060386                                   3,500,000                               3,500,000 1397 مرداد 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16عسگران.ریحانه سه ساله به دلیل از کار افتادن عصب پاها بستری شده است369

9705080572060382                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.زهرا دو ماهه به دلیل بسته بودن مقعد بستری شده است368

9705080572060378                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شوشتر.علی اکبر دوساله به دلیل قطع شدن عصب دستها بستری شده است367

9705080572060376                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16مبارکه.باران یک ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است366

9705080572060372                                   4,000,000                               4,000,000 1397 مرداد 6بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.ابوالفضل دوازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است365

9705080572060390                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 4بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20زاهدان.شریف شانزده ساله به دلیآلپاندیس بستری شده است364

9705080572060368                                      400,912                                  400,000 1397 مرداد 4بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیرمحمد شش ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است363

9705080572060332                                      852,606                                  850,000 1397 مرداد 4بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.عارف دو ماهه به دلیل بیماری سپسیس بستری شده است362

9705080572060366                                   3,000,000                               3,000,000 1397 مرداد 3بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شاپورآباد.علی چهارساله به دلیل مشکل سین داکتیلی بستری شده است361

9705080572060328                                      253,366                                  250,000 1397 مرداد 3بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.هادی یک ساله به دلیل ابتال به تب و سرماخوردگی بستری شده است360



9705080572060322                                      887,071                                  880,000 1397 مرداد 3بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04زابل.یاسین دوازده ساله به دلیل بیماری کلیوی و درد شکم بستری شده است359

9705080572060362                                   2,250,000                               2,250,000 1397 مرداد 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خانه اصفهان.علیرضا چهارده ساله به دلیل فلج مغزی و اوتیسم بستری شده است358

9705080572060358                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16شهرضا.دو ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است (1)رها357

9705080572060338                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.حانیه یک ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است356

9705080572060354                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.چهارده ساله به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است (1)مجتبی355

9705080572060352                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16رامشیر.امیرعلی شش ماهه به دلیل فلج مغزی و مشکل ریوی بستری شده است354

9705080572060348                                   5,000,000                               4,980,000 1397 مرداد 2بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.مازیار یک ساله به دلیل مشکل کبدی و میکروسفال بستری شده است353

9705080572060344                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 1بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.امیرعباس هفت ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است352

9705080572060336                                   5,000,000                               5,000,000 1397 مرداد 1بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زهک.السانا شش ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است351

9705080572060320                                      369,674                                  360,000 1397 مرداد 1بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد دختر حس مهری به دلیل افت قند در بدو تولد بستری شده است350

9705080572060316                                      740,963                                  740,000 1397 مرداد 1بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.حدیثه دو ساله به دلیل مسمومیت و بیحالی بستری شده است349

9705080572060296                                   5,000,000                               4,980,000 1397 تیر 31بیمارستان رازی سراوان. 15مهرستان.نوزاد دختر تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است348

9705180572025858                                   1,400,000                               1,400,000 1397 تیر 31بیمارستان افشار یزد. 22مهرستان.محیا هفت ماهه به دلیل بیماری قلبی مادرزادی بستری شده است347

9705080572060302                                      537,256                                  530,000 1397 تیر 31بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.نوزاد پسر به دلیل افت قند در بدو تولد بستری شده است346

9705080572060306                                      495,923                                  490,000 1397 تیر 31بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.آروین چهارماهه به دلیلبیماری دیسانتری بستری شده است345

9705080572060310                                      414,691                                  410,000 1397 تیر 31بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه زهرا یک ساله به دلیل تب بستری شده است344

9705080572060312                                      548,245                                  540,000 1397 تیر 31بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یگانهچهار ماهه به دلیل تب بستری شده است343

9705080572060290                                      527,274                                  520,000 1397 تیر 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.ابوالفضل پنج ماهه به دلیل سرماخوردگی و عفونت بستری شده است342

9705080572060286                                      816,019                                  810,000 1397 تیر 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه زهرا دو ماهه به دلیل بیماری اسهال بستری شده است341

9705080572060282                                   4,609,841                               4,600,000 1397 تیر 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.زهرا پنج ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است340

9705080572060280                                   2,654,790                               2,650,000 1397 تیر 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یک ساله به دلیل بیماری هیدروسفالی بستری شده است (1)محمد339

9705080572060268                                   1,361,423                                  960,000 1397 تیر 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه چهار ماهه به دلیل گرمازدگی بستری شده است338

9705080572060266                                      486,628                                  480,000 1397 تیر 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.هدیه زهرا نوزاد تازه متولد به علت تب بستری شده است337

9705080572060274                                   5,000,000                               4,980,000 1397 تیر 28بیمارستان دکتر شیخ مشهد. 21طبس. ساله به دلیل هماتمز بستری شده است2علی اکبر 336

9705080572060224                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 28بیمارستان رازی سراوان. 15سراوان.محمد اسالم نه ساله به دلیل آنمی فانکونی بستری شده است335

9705080572060262                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.امیرعلی یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است334

9705080572060256                                   4,500,000                               4,500,000 1397 تیر 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16خمینی شهر.مهدی دو ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است333

9705080572060250                                   5,000,000                               4,990,000 1397 تیر 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16محمد آباد.محمدرضا دوماهه به دلیل تشنج و تنگی نفس بستری شده است332

9705080572060248                                   2,000,000                               2,000,000 1397 تیر 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.بهاره یازده ساله به دلیل آتروفی عضالنی نخاعی بستری شده است331

9705080572060244                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16لردگان.هانیه نه ساله به دلیل بیماریهیدرونفروز و درد شکم بستری شده است330

9704280572027732                                   3,043,122                               3,040,000 1397 تیر 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.یکتا یک ماهه به دلیل تشنج بستری شده است329



9705080572060240                                   5,000,000                               4,980,000 1397 تیر 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.فاطمه سه ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است328

9705080572060234                                   2,000,000                               2,000,000 1397 تیر 27بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان.فاطمه یازده ساله به دلیل دیابت بستری شده است327

9704280572027734                                   1,897,065                               1,890,000 1397 تیر 26بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.حارث پنج ساله به دلیل بیماری گاستروآنتریت و لنفادنوپاتی بستری شده است326

9704280572027736                                   2,415,069                               2,410,000 1397 تیر 26بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.سامان سه ماهه به دلیل بیماری سیستیک فیبروزیز بستری شده است325

9704280572027738                                   5,000,000                               4,990,000 1397 تیر 26بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.ضحا شش ساله به دلیلتشنج های مکرر بستری شده است324

9704280572028396                                      255,053                                  250,000 1397 تیر 26بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04شوسف.فاطمه هفت ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است323

9704280572028398                                      390,651                                  390,000 1397 تیر 26بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.علیرضا نه ساله به دلیل بیماری آبله مرغان و عفونت بستری شده است322

9704280572028404                                      499,958                                  490,000 1397 تیر 25بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.امیررضا سه ماهه به دلیل بیماری اسهال بستری شده است321

9704280572027740                                   2,743,502                               2,740,000 1397 تیر 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.خالد هشت ماهه به دلیل فلج مغزی بستری شده است320

9704280572027742                                   2,146,622                               2,140,000 1397 تیر 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.مجتبی شانزده ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است319

9704280572027706                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 25بیمارستان کودکان بندرعباس. 13میناب.مهدی ده ماهه به دلیل هرنی دیافراگماتیک بستری شده است318

9704280572027748                                      793,555                                  790,000 1397 تیر 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نازنین ده ساله به دلیل تبشدید بستری شده است317

9704280572027750                                   2,781,269                               2,780,000 1397 تیر 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدصالح نه ساله به دلیل تب تیفوئید بستری شده است316

9704280572028406                                      558,629                                  550,000 1397 تیر 25بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.فاطمه یکساله به دلیل تشنج و تب بستری شده است315

9704280572027754                                   1,794,073                               1,790,000 1397 تیر 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.سبحان سه ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است314

9704280572027819                                   1,770,559                               1,770,000 1397 تیر 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.حدیث پانزده ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است313

9704280572028280                                   4,986,937                               4,980,000 1397 تیر 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.سامیار سه ساله به دلیلسندرم نفروتیک بستری شده است312

9704280572028344                                   5,000,000                               4,990,000 1397 تیر 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.محدثه سه ساله به دلیل عفونت روده بستری شده است311

9704280572027712                                   5,000,000                               4,980,000 1397 تیر 23بیمارستان کودکان بندرعباس. 13میناب.محمد پانزده ساله به دلیل نارسائی قلبی بستری شده است310

9704280572027676                                   4,200,002                               4,200,000 1397 تیر 23بیمارستان رازی سراوان. 15سراوان.مریم چهارساله به دلیل ضربه وارده بر سر و خونریزی گوش بستری شده است309

9704280572027716                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 23بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.سهیل یک ساله به دلیل شکاف کام بستری شده است308

9704280572028346                                   5,000,000                               4,980,000 1397 تیر 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.زینب سیزده ساله به دلیل عفونت مغز بستری شده است307

9704280572028350                                   2,014,701                               2,010,000 1397 تیر 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.حسام الدین شش ساله به دلیل سوختگی با برق بستری شده است306

9704280572028354                                   1,514,980                               1,510,000 1397 تیر 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09فنوج.مرسانا چهارساله به دلیل بیماری ریکتز بستری شده است305

9704280572028362                                   3,224,464                               3,220,000 1397 تیر 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.حسن سه ماهه به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است304

.نساء ده ساله به دلیل بیماری هیدروسفالی و کاهش سطح هوشیاری بستری شده است303 9704280572027724                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 20بیمارستان کودکان بندرعباس. 13میناب

9704280572028364                                   1,174,830                               1,170,000 1397 تیر 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.یزدان دوساله جهت خارج کردن لوله گاستروستومی بستری شده است302

9704280572028368                                   5,000,000                               4,990,000 1397 تیر 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.یسرا چهارماهه به دلیل آترزی ریوی بستری شده است301

9704280572028370                                   1,181,680                               1,180,000 1397 تیر 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نازنین ده ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است300

9704280572027662                                   5,000,000                               4,980,000 1397 تیر 19بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان. 20خاش.مهراب هفت ماهه به دلیل بلعیدن جسم خارجی بستری شده است299

9704280572027664                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 19بیمارستان سینا اهواز. 19مسجدسلیمان.نوزادیکماهه به دلیل مشکالت تنفسی بستری شده است298



9704280572027726                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 17بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.آیلین یکماهه مشکوک به سل بستری شده است297

9704280572027728                                   4,000,000                               4,000,000 1397 تیر 17بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.زهرا دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است296

9704280572028390                                   6,000,000                               6,000,000 1397 تیر 16بیمارستان شهدای تجریش.06مریوان.محمد هشت ساله به دلیل بیماری لوپوس بستری شده است295

9704280572028372                                   2,611,054                               2,610,000 1397 تیر 16بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.سارینا هفت ماهه به دلیل شکاف کام و لب بستری شده است294

9704280572028374                                   1,030,700                               1,030,000 1397 تیر 16بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله به دلیل بیماری آلوپسی آره آتا بستری شده است9یاسین 293

9704280572028376                                      987,283                                  980,000 1397 تیر 16بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.زینب هشت ساله به دلیل مسمومیت و استفراغ خونی بستری شده است292

9704280572027730                                   5,000,000                               4,990,000 1397 تیر 16بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.حسین یکماهه به دلیل عفونت خونی بستری شده است291

9704280572027670                                   1,820,124                               1,820,000 1397 تیر 14بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر زاهدان. 18خاش.آرسام یک ساله به دلیل بیماری گاستروانتریت بستری شده است290

9704280572028378                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.ابوالفضل تازه متولد به دلیل جراحی پریتونیت در بیمارستان بستری شده است289

9704280572028380                                   5,000,000                               4,990,000 1397 تیر 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.محدثه یک ماه به دلیل جراحی کیست تخمدان بستری شده است288

9704280572028382                                   1,889,809                               1,880,000 1397 تیر 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.محمد دوساله به دلیل شکاف کام بستری شده است287

.رضا سیزده ساله به دلیل دفع پروتئین و ورم صورت بستری شده است;zwj&علی286 9705290572052680                                   2,032,333                               2,030,000 1397 تیر 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09چابهار

9704280572027672                                      500,000                                  500,000 1397 تیر 13بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بندر بوشهر.امیرحسین یکساله بدلیل کم خونی بستری شده است285

9704280572027674                                   1,890,000                               1,890,000 1397 تیر 13بیمارستان خلیج فارس بوشهر. 17بندر بوشهر.رضا چهار ماهه به دلیل هیدروسفالی بستری شده است284

9705080572060230                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 13بیمارستان امام حسین اصفهان. 16اصفهان. ساله به دلیل سندرم گیلن باره بستری شده است5علی 283

9704280572027682                                        95,400                                    90,000 1397 تیر 12بیمارستان کودکان اکبر مشهد. 14قاین.یوسف چهارده سالهبه دلیل بیماری متابولیک بستری شده است282

9704280572027686                                      121,600                                  120,000 1397 تیر 12بیمارستان کودکان اکبر مشهد. 14قاین.فاطمه زهرا چهارساله به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است281

.محمدیوسف یک ساله مبتال به فلج مغزی، به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است280 97042805720283849704130572015916                                   4,999,929                               5,000,000 1397 تیر 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش

9705290572052676                                   2,698,981                               2,690,000 1397 تیر 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.مهدیه چهارساله به دلیل عفونت خون بستری شده است279

9704130572015914                                   5,000,000                               4,980,000 1397 تیر 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09 آبش احمد.الهام چهارده ساله به دلیلبیماری آنمی بستری شده است278

9704130572015910                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.اسحاق چهار ماهه به دلیل پنومونی ناشی از آسپیراسیون بستری شده است277

9704130572015908                                   2,954,509                               2,950,000 1397 تیر 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09 آبش احمد.حلما هشت ماهه به دلیل سیروز کبدی بستری شده است276

9704280572027702                                   5,000,000                               4,990,000 1397 تیر 10بیمارستان کودکان اکبر مشهد. 14فاروج.محمدرضا شش ماهه به دلیل آترزی مری بستری شده است275

9704130572015902                                   2,315,097                               2,310,000 1397 تیر 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.امیرعلی دوساله به دلیلفلج مغزی بستری شده است274

9704140572027320                                      505,249                                  500,000 1397 تیر 10بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یلدای هفتماهه به دلیل سرماخوردگی و تب و اسهال بستری شده است273

9704130572015898                                   2,072,967                               2,070,000 1397 تیر 10بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.المیرا ده ماهه به دلیل ترمیم شکاف کام بستری شده است272

9704140572027318                                      698,910                                  690,000 1397 تیر 10بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ماهه به دلیل سرماخوردگی و تب و اسهال بستری شده است7نازنین زهرا 271

9704140572027316                                      495,390                                  490,000 1397 تیر 9بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.یک ساله به دلیل اسهال و تب باال بستری شده است (1)حنیسه270

9704130572015934                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 9بیمارستان کودکان بندرعباس. 13میناب.فائزه سیزده ساله به دلیل بیماری آپاندیس بستری شده است269

9704140572027312                                      286,000                                  280,000 1397 تیر 9بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.کوثر تازه متولد به دلیل سرماخوردگی و تب باال بستری شده است268

9704130572015924                                   5,000,000                               4,980,000 1397 تیر 9بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10جعفرآباد.علیرضا سه ساله به دلیل ضعف و بیحالی و اسهال بستری شده است267



9704130572015922                                   5,000,000                               4,990,000 1397 تیر 9بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه.دنیا دوازده ساله به دلیل عفونت وبیحالی بستری شده است266

9704280572028392                                 15,000,000                             15,000,000 1397 تیر 9بیمارستان امام خمینی.05شهر قدس.نوزاد دوماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است265

9704130572015896                                   1,627,030                               1,620,000 1397 تیر 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.حنانه دو ساله به دلیلبیماری سین داکتیلی بستری شده است264

9704130572015890                                   1,963,823                               1,960,000 1397 تیر 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.مبینا سیزده ساله به دلیل سندروم ترنر بستری شده است263

9704130572015888                                   2,065,368                               2,060,000 1397 تیر 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09 آبش احمد.سمیرا نه ساله به دلیل بیماری دیابت بستری شده است262

9704130572012832                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نیک شهر.امیرمختار هفت ساله به دلیل سیروز کبدی بستری شده است261

9704130572012828                                   4,990,123                               4,990,000 1397 تیر 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.معاذ دوماهه به دلیل سوراخ بودن قلب بستری شده است260

9704280572028388                                   2,758,810                               2,750,000 1397 تیر 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.بستری شده استUTIنجمه چهارده ساله به دلیلدفع پروتئین259

9704130572012822                                   5,000,000                               4,980,000 1397 تیر 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.بستری شده است(آب گرفتگی مغز)دوماهه به دلیل بیماری هیدروسفال (2)مهسا258

9704130572015930                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 6بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.آرتین هفت ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است257

9704130572012818                                   5,064,414                               5,060,000 1397 تیر 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.فرهاد سه ساله به دلیل بیماری آمفیزم بستری شده است256

9704130572012814                                   5,000,000                               4,990,000 1397 تیر 5بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.خدیجه دوماهه به دلیلسوراخ بودن قلب بستری شده است255

9704130572012810                                      526,947                                  520,000 1397 تیر 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.فاطمه زهرا چهار ساله به دلیل عفونت روده بستری شده است254

9704130572012804                                   1,514,780                               1,510,000 1397 تیر 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.انس دوازده ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است253

9704130572015926                                   4,000,000                               4,000,000 1397 تیر 2بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.امیرحمزه هفت ساله به دلیل کم خونی بستری شده است252

9704130572012798                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.یسنا چهارماهه به دلیل بیماری برونشیت بستری شده است251

9712280572811041                                   4,980,000                               4,980,000 1397 مرداد 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. بستری شده استITPعلی دوازده ساله به دلیل بیماری 250

9701200572004578                                   5,000,000                               4,990,000 1397 مرداد 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نصرت آباد.بنیامین پنج ساله به دلیل کیست تیروئید بستری شده است249

9704130572015928                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 4بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندر لنگه.رضا دوساله به دلیل بیماری پان سیتوپنی بستری شده است248

9704130572030482                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 9بیمارستان رازی سراوان. 15سراوان.یاسر هشت ساله به دلیل ترومای سر و صورت بستری شده است247

9704130572030046                                   5,000,000                               5,000,000 1397 تیر 9بیمارستان رازی سراوان. 15سراوان.نوزاد پسر تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است246

9703300572051770                                   2,383,557                               2,380,000 1397 خرداد 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.امیرحافظ سه ساله به دلیل بیماری دیابت بستری شده است245

9703300572051722                                   4,481,945                               4,480,000 1397 خرداد 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدعمرانیک ماهه به دلیل سندروم داون بستری شده است244

9703300572051656                                   2,351,968                               2,350,000 1397 خرداد 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.مبینا سیزده ماهه به دلیل شکاف کام بستری شده است243

9703300572053196                                   5,000,000                               4,980,000 1397 خرداد 30بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.سمیرا ده ساله به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است242

9703300572053164                                   5,000,000                               5,000,000 1397 خرداد 30بیمارستان کودکان بندرعباس. 13درگهان.بستری شده است(هیدرونفروز)امیرمحمد سه ساله به دلیل بیماری کلیوی241

9703300572051608                                   4,215,785                               4,210,000 1397 خرداد 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.مجتبی دو ساله به دلیل فلج مغزی و تب و استفراغ بستری شده است240

9703300572051556                                   4,558,921                               4,550,000 1397 خرداد 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.علیرضا یازده ساله به دلیل تب و لرز شدید بستری شده است239

9703300572051528                                   4,221,017                               4,220,000 1397 خرداد 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.دلینا شش ماهه به دلیل بستگی مقعد بستری شده است238

9703300572051504                                   4,985,848                               4,980,000 1397 خرداد 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.نوزاد تازه متولد قل دوم به دلیل نارس بودن بستری شده است237

9703300572051468                                   4,946,897                               4,940,000 1397 خرداد 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.نوزاد تازه متولد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است236



9703300572051382                                   1,168,495                               1,160,000 1397 خرداد 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09 آبش احمد.عمر سه ساله به دلیل تشنج بستری شده است235

9703300572051332                                   3,412,856                               3,410,000 1397 خرداد 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدعمر دوماهه به دلیل عفونت و تب و استفراغ بستری شده است234

9703300572052054                                   8,000,000                               8,000,000 1397 خرداد 24بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه.یاسمن دوساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است233

97033005720518329703300572053498                                 15,000,000                             15,000,000 1397 خرداد 23بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10سرپل ذهاب.نوزاد پسر پانزده روزه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است232

9703300572035466                                   2,520,282                               2,520,000 1397 خرداد 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدظاهر پنج ماهه به دلیل عفونت معده بستری شده است231

9703300572034810                                   1,753,169                               1,750,000 1397 خرداد 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.آسنا هشت ساله به دلیل فتق اینگوینال بستری شده است230

9703300572053074                                   5,000,000                               4,990,000 1397 خرداد 22بیمارستان کودکان بندرعباس. 13بندرعباس.گل نسا چهارده ساله به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است229

9703300572015502                                   5,000,000                               5,000,000 1397 خرداد 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.بستری شده است(عفونت ریه)آتنا سه ماهه به دلیل بیماری پنومونی228

9703300572015368                                   5,000,000                               4,980,000 1397 خرداد 20بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.ساله دچار برق گرفتگی و سوختگی شده است11بنیامین 227

9703300572052146                                   5,000,000                               4,980,000 1397 خرداد 20بیمارستان شهدای تجریش.06شهرری.محمدحنیف شش ماهه به دلیل التهابمعده و روده بستری شده است226

9703300572015308                                   5,000,000                               4,990,000 1397 خرداد 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. بستری شده استAکیان یک ساله به دلیل بیماری هپاتیت225

9703130572054326                                   3,457,652                               3,450,000 1397 خرداد 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.بستری شده است (آب گرفتگی مغز)دوماهه به دلیل بیماری هیدروسفال (1)مهسا224

9703130572052624                                   5,000,000                               5,000,000 1397 خرداد 12بیمارستان امام خمینی.05اسالم شهر.نوزادتازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است223

9703130572052500                                   5,000,000                               4,990,000 1397 خرداد 12بیمارستان امام خمینی.05شهرری.نوزاددخترحس مهریبه دلیل نارس بودن بستری شده است222

9703130572053390                                   5,000,000                               4,980,000 1397 خرداد 10بیمارستان امیرالمومنین زابل.07زابل.به علت نارس بودن بستری شده است (قل دوم)نوزاد تازه متولد221

9703130572054190                                   3,490,344                               3,490,000 1397 خرداد 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.مهیار دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است220

9703130572054124                                   3,113,252                               3,110,000 1397 خرداد 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.کارن چهارساله به دلیل شکاف لب بستری شده است219

9703130572053230                                   5,000,000                               4,980,000 1397 خرداد 8بیمارستان امیرالمومنین زابل.07زابل.به علت نارس بودن بستری شده است (قل اول)نوزاد تازه متولد218

9703130572054014                                   5,000,000                               5,000,000 1397 خرداد 8بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمد نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است217

9703130572053958                                   3,901,383                               3,900,000 1397 خرداد 8بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمد هشت ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است216

9703130572053886                                   1,828,042                               1,820,000 1397 خرداد 8بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.بستری شده است(بیرون زدگی روده)میثم چهارساله به دلیل پروالپس رکتوم215

9703130572053128                                   5,000,000                               4,994,000 1397 خرداد 7بیمارستان امیرالمومنین زابل.07زابل.بیمار نوزادیک ماهه است که به دلیل پره ترم بستری شده است214

9703130572053812                                   5,000,000                               4,980,000 1397 خرداد 7بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.اهورا تازه متولد به دلیل مشکل عدم دفع ادرار بستری شده است213

9703130572053720                                   5,000,000                               5,000,000 1397 خرداد 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.محمدرضا نوزاد ده ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است212

9703130572053640                                   3,807,478                               3,800,000 1397 خرداد 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.فاطمه زهرای سه ساله به دلیل تهوع و استفراغ بستری شده است211

9703130572053540                                   5,000,000                               4,980,000 1397 خرداد 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.حنیفه نوزاد یکسالهای است که به دلیل بیماری سرخک بستری شده است210

9703130572052746                                   5,180,000                               5,180,000 1397 خرداد 5بیمارستان شهدای تجریش.06رباط کریم.مهریماهچهارسالدارد و به دلیلسندرم نفروتیکبستری شده است209

9703090572053186                                   5,000,000                               4,990,000 1397 خرداد 5بیمارستان شهدای تجریش.06تهران.زینت سهسالدارد وبه دلیلعفونت شدید ادراریبستری شده است208

9703130572053478                                   5,000,000                               5,000,000 1397 خرداد 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.ساله است که به دلیلفلج مغزیو مشکل قلبی بستری شده است2امیرعلی کودکی 207

9703090572053156                                   2,053,327                               2,050,000 1397 اردیبهشت 31بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله بهدلیل بیماری فتق بستری شده است3امیرارسالن 206

9703090572053152                                   4,033,101                               4,030,000 1397 اردیبهشت 31بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.ساله بهدلیلبیماری پنومونیبستری شده است1 (1)محمدصالح205



9702200572043688                                   2,090,903                               2,090,000 1397 اردیبهشت 31بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله بیمار معلولی استکه بهدلیلبیماری قلبیبستری شده است3محمدطاها 204

.ساله کودکی است که دچار عدم تکامل مغزی بوده و بهدلیل مشکل سنگ مثانهبستری شدهاست6محمدطارق 203 9703090572053144                                   1,920,863                               1,920,000 1397 اردیبهشت 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9703090572053128                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اردیبهشت 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سالهبهدلیل عفونت مغزبستری شده است13زینب 202

9702290572046772                                   5,000,000                               4,990,000 1397 اردیبهشت 30بیمارستان امام خمینی.05رباط کریم.نوزاد حس مهری که به صورت نارس به دنیا آمده، بستری شده و تحت درمان است201

9702290572046708                                   2,071,543                               2,070,000 1397 اردیبهشت 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.سالهبه دلیلمشکل بستن کلستومیبستری شده است12محمدامین 200

9702290572046672                                   2,593,683                               2,590,000 1397 اردیبهشت 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سمیه تازه متولد به دلیلدیسترس تنفسیبستری شده است199

9702290572045638                                   1,900,710                               1,900,000 1397 اردیبهشت 24بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سرخه.بستری شده است(فتق)سالهبه دلیلبیماریهرنی اینگوینال5محمدمیالد 198

.بستری شده است(نقص در فعالیت یا کمبود آنزیم بتا)سالهبه دلیلبیماریگوشه6محمدعثمان 197 9702290572044616                                   1,488,783                               1,490,000 1397 اردیبهشت 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9702290572044610                                   2,128,554                               2,130,000 1397 اردیبهشت 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ماههبه دلیلبیماریلکودیستروفیبستری شده است7محمدباقر 196

9702290572044586                                   3,090,594                               3,090,000 1397 اردیبهشت 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09بیرجند.ماههبه دلیلبیماریمتابولیکبستری شده است9بهزاد 195

9702290572044572                                   5,000,000                               4,990,000 1397 اردیبهشت 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.بستریشده است(آسم)سالهبه علتبیماری پنومونی10امیرمحمد 194

9702290572044552                                   5,000,000                               4,980,000 1397 اردیبهشت 23بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ماههبه دلیلبیماری قلبی مادرزادیبستری شده است7آرسام 193

9702170572051194                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اردیبهشت 19بیمارستان امام خمینی.05تهران. ماهه برای نفس کشیدن نیاز به کمک دارد2نفس گل 192

9702200572044322                                   5,000,000                               4,980,000 1397 اردیبهشت 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.ساله به دلیل بیماری سندروم فانکونی بستری شده است9محمد191

9702200572044298                                   3,390,245                               3,390,000 1397 اردیبهشت 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به دلیل ابتال به سنگ کلیه در بیمارستان بستری شده است9عالیه 190

9702200572044104                                   4,402,883                               4,400,000 1397 اردیبهشت 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.ساله به علتناهنجاری کراینوفاشیالبستری شده است8حدیثه 189

9702200572043870                                   5,000,000                               4,990,000 1397 اردیبهشت 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به علت کاهش سطح هوشیاری بستری شده است6ژیال 188

9702170572050154                                   2,090,903                               2,090,000 1397 اردیبهشت 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به دلیل تب شدید مداوم بستری شده است16مهدیه 187

9702200572043492                                   3,029,704                               3,030,000 1397 اردیبهشت 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به علت نارسائی مزمن قلب بستری شده است10محمدامین 186

9702200572043302                                   3,449,615                               3,450,000 1397 اردیبهشت 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.ساله به دلیل بیماری سندروم داون در بیمارستان بستری شده است10فائزه 185

9702200572043096                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اردیبهشت 18بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نیک شهر.ساله به علت افتادن در آتش دچار سوختگی شده است12علی 184

.آرمان دوساله به دلیل مشکل در هرنی راست تحت عمل جراحی قرار گرفته است و نیاز به حمایت حس مهری های عزیز دارد183 9702200572042950                                   1,740,125                               1,740,000 1397 اردیبهشت 18بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9702170572050320                                   4,971,438                               4,970,000 1397 اردیبهشت 13بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.امیرحسین دوماهه به علتنارس بودن بستریشده است182

9702170572050288                                   4,296,499                               4,300,000 1397 اردیبهشت 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.حلما یک ماهه به علت زردی و عفونت بستریشده است181

9702170572050270                                   3,565,208                               3,570,000 1397 اردیبهشت 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سالهبه علت سوختگی بستریشده است2امیررضا 180

9702170572051236                                   5,000,000                               4,980,000 1397 اردیبهشت 11بیمارستان شهدای تجریش.06بیرجند.سالهبه علت بیماری بهجت بستریشده است7امیرمهدی 179

9702170572050248                                   5,000,000                               4,990,000 1397 اردیبهشت 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نیک شهر.ماههبه علت تنگی نفس و اسهال بستریشده است3منوچهر 178

9702170572051222                                   3,873,000                               3,880,000 1397 اردیبهشت 11بیمارستان شهدای تجریش.06سرباز.سالهبه علت تشنج بستریشده است8عاطفه 177

9702170572050218                                   1,972,932                               1,980,000 1397 اردیبهشت 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.ساله به علت تهوع و استفراغ و تب باال بستریشده است3 (1)معظمه176

9702170572050198                                   1,627,896                               1,630,000 1397 اردیبهشت 11بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.بستریشده است(اسهال شدید)ماهه به علت گاستروانتریت5محمدطاها175

9701310572004076                                   5,000,000                               4,980,000 1397 اردیبهشت 4بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.بستریشده است(آب گرفتگی مغز)سالهبه علتهیدروسفال10حوریه174



9701310572004068                                   1,248,895                               1,240,000 1397 اردیبهشت 4بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به علت فلج مغزی بستریشده است4 (1)سبحان173

9701310572004062                                   2,427,103                               2,420,000 1397 اردیبهشت 4بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.سالهبه علتسندروم فانکومی بستریشده است12عابده 172

9701310572003996                                   3,352,996                               3,350,000 1397 اردیبهشت 4بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سالهبه علت تب ویروسی و استفراغ شدیدبستریشده است2مهدیار 171

9701310572003982                                   1,774,403                               1,770,000 1397 اردیبهشت 4بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09قصرقند.سالهبه علت بیماری سیروز کبدی بستری شده است13سلیمان 170

9701310572003976                                      979,175                                  980,000 1397 اردیبهشت 4بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.سالهبه علتبیماری سلیاک بستری شده است6سونیا 169

9701310572003970                                   5,000,000                               4,980,000 1397 اردیبهشت 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.ماهه به علتتشنج بستری شده است1زینب 168

9701310572003968                                   5,000,000                               5,000,000 1397 اردیبهشت 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09میرجاوه.ماهه به علت بیماری پنومونی بستری شده است5وفا167

9701310572003958                                   5,627,316                               5,620,000 1397 اردیبهشت 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09اهواز.ماههبه علت بستگی مقعد جراحی و بستری شده است3معبد 166

9701310572003952                                   5,000,000                               4,980,000 1397 اردیبهشت 3بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر.ماههبه علت سوختگی بستری شده است10امیرمحمد 165

9701310572003938                                   5,000,000                               4,970,000 1397 اردیبهشت 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به علتخوردن قرص مسموم و بستری شده است15علی 164

9701310572003926                                   5,000,000                               4,980,000 1397 اردیبهشت 2بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ماههبه علت بیماریدیافراگم بستری شده8آیناز 163

9701200572004920                                   2,753,550                               2,760,000 1397 فروردین 29بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نیک شهر. ساله به علت شدید شدن بیماری لوپوس بستری شده۱۱متین 162

9701200572004876                                   4,662,283                               4,660,000 1397 فروردین 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به علت تشنج در بیمارستان بستری شد۵محمدیوسف 161

.یاسین تازه متولد شده به علت تورم پیش رونده بیضه تحت عمل جراحی قرار گرفته است160 9701200572004822                                   5,000,000                               4,980,000 1397 فروردین 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9701200572004782                                   3,167,824                               3,170,000 1397 فروردین 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.دانیال تازه متولد شده به علت تنگی نفس در بیمارستان بستری شده159

9701200572004696                                   1,032,355                               1,040,000 1397 فروردین 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.انیسه تازه متولد شده به علت اسهال شدید بستری شده است158

9701200572004678                                   2,783,057                               2,780,000 1397 فروردین 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09چابهار. ماهه به علت تنگی نفس در بیمارستان بستری شد۶فاطمه 157

9701200572004650                                      612,224                                  620,000 1397 فروردین 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به علت مشکل کلیه در بیمارستان بستری شد۲امیرعلی 156

9701200572004642                                   2,704,124                               2,700,000 1397 فروردین 27بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله به علت نارسایی قلبی و آسم بستری شده۱۰سمیه 155

9701200572004622                                   5,000,000                               4,970,000 1397 فروردین 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به علت عفونت شدید ریه بستری شده است۶عرشیا 154

9701200572004594                                   3,763,837                               3,760,000 1397 فروردین 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش. ساله به علت فلج از دوپا در بیمارستان بستری شده است۵عایشه 153

9705290572052670                                   1,780,000                               1,780,000 1397 فروردین 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به دلیل دیابت باال در بیمارستان بستری شده است۱۱مهدیه 152

9701200572004560                                   5,000,000                               4,900,000 1397 فروردین 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.ساله به علت تشنج در بیمارستان بستری شد۲عمر 151

9701200572004528                                   2,457,023                               2,460,000 1397 فروردین 22بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر. ساله با تشخیص فلج از دوپا وعدم هضم غذا در بیمارستان بستری شد۸حسنا 150

9612210572030436                                   5,000,000                               4,900,000 1397 فروردین 20بیمارستان مرکز طبی کودکان.03ورامین. ساله به علت ترکیدن آپاندیس در بیمارستان بستری شده است۹زهرا 149

9701080572009544                                   5,000,000                               1,140,000 1397 فروردین 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09قصرقند. ساله با تشخیص کم خونی شدید بستری شد۱۲سلیمان 148

9701080572009528                                   5,000,000                               4,800,000 1397 فروردین 19بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09چابهار.ساله به علت مشکل قلبی مادرزادی در بیمارستان بستری شده است۲مصطفی 147

.ساله به علت دیسترس تنفسی و تشنج در بیمارستان بستری شده است۲محمدمهدی 146 9701080572009518                                   5,000,000                               4,960,000 1397 فروردین 18بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر

9701080572009444                                   5,000,000                               4,980,000 1397 فروردین 16بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل. ساله به علت مشکل قلبی در بیمارستان بستری شد۷ابوالفضل 145

9701080572009432                                   4,682,431                               4,680,000 1397 فروردین 16بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله به علت سندروم نفروتیک در بیمارستان بستری شده است۶صایمه 144

9701080572009358                                   2,672,578                               2,670,000 1397 فروردین 16بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش. ماهه با تشخیص تنگی نفس در بیمارستان بستری شده است۴ایمان 143



9701080572009348                                   8,197,491                               8,200,000 1397 فروردین 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل.بستری شد (نوروپاتی) ساله به علت اختالل در سیستم عصبی۱۰عرفان 142

9701080572009336                                   2,423,695                               2,430,000 1397 فروردین 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ماهه با تشخیص شکاف کام و لب بستری شد۲محمدفاتح 141

9701080572009276                                   3,169,531                               3,170,000 1397 فروردین 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل. ساله با نیاز جراحی برای بستگی مقعد در بیمارستان بستری شد۱محمدطاها 140

9701080572009268                                   3,593,818                               3,590,000 1397 فروردین 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدشهر. ماهه به علت جراحی برای بستگی مقعد بستری شد۸یاسین 139

. ساله به دلیل سی پی یا فلج مغزی به طور مکرر در بیمارستان بستری می شود۱۴فاطمه 138 9701080572009236                                   3,000,000                               3,000,000 1397 فروردین 15بیمارستان بهرامی.01تهران

9701080572009174                                   5,000,000                               5,000,000 1397 فروردین 14بیمارستان سمنان. 12سمنان.نوزاد دختر زودتر از موعد به دنیا آمده است و نیاز به بستری دارد137

9612210572031430                                   5,000,000                               5,000,000 1397 فروردین 14بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10سرپل ذهاب. ساله به علت مسمومیت غذایی بستری شده۱۲شاهین 136

9612290572006420                                   2,193,473                               2,200,000 1397 فروردین 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله با تشخیص سی پی یا فلج مغزی در بیمارستان بستری شده است۲یاسر 135

9612210572030236                                   1,866,692                               1,870,000 1397 فروردین 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر. ساله با تشخیص عقب افتادگی ذهنی در بیمارستان بستری شد۸مراد 134

9612210572030188                                   2,546,306                               2,550,000 1397 فروردین 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان. ماهه با تشخیص شکاف لب و کام بستری شده است۳محمد 133

9612210572030116                                   1,946,343                               1,950,000 1397 فروردین 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ماهه با تشخیص پنومونی در بیمارستان بستری شده است۳فردین 132

.ساله به علت اختالل در عملکرد گوارشی روده به بیمارستان مراجعه کرده است۴فاطمه زهرا 131 9612210572030058                                   2,568,677                               2,570,000 1397 فروردین 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9612210572029998                                   4,683,800                               4,680,000 1397 فروردین 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله با تشخیص سندروم نفروتیک در بیمارستان بستری شد۹امیرمحمد 130

9612210572029930                                   4,241,747                               4,250,000 1397 فروردین 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل. ساله به علت مشکل قلبی بستری شده است۱نغمه 129

9612210572029800                                   5,000,000                               2,140,000 1397 فروردین 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09چابهار. ساله مبتال به بیماری آنمی آپالستیک شده است۱۲محسن 128

9612210572029720                                   5,000,000                               5,000,000 1397 فروردین 8بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نیک شهر.یاسمین تازه متولد شده به علت زایمان زودرس در بیمارستان بستری است127

. ساله به علت اختالل در کارکرد مثانه در بیمارستان بستری شده است۱۳محمدرضا 126 9612210572029552                                   1,636,244                               1,640,000 1397 فروردین 8بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

. ساله به دلیل وجود توده در لگن و جهت جراحی در بیمارستان بستری شده است۵مانیا 125 9612130572053010                                 10,000,000                             10,000,000 1397 فروردین 8بیمارستان گلستان ارتش.۰۸کرمانشاه

9612210572031372                                   5,000,000                               5,000,000 1397 فروردین 8بیمارستان امام خمینی.05تهران. روز در بیمارستان بستری شده است۵۶نوزادپسرحس مهری به دلیل نارس بودن 124

. روز در بیمارستان بستری شده است۵۶نوزاد دختر حس مهری به دلیل نارس بودن 123 9612210572031064                                   5,000,000                               5,000,000 1397 فروردین 8بیمارستان امام خمینی.05تهران

.نوزاد حس مهری به دلیل نارس بودن و زود به دنیا اومدن در بیمارستان بستری شده122 9612130572052708                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 19بیمارستان امیرالمومنین زابل.07زابل

. بستری شدهNICUنوزاد حس مهری تازه متولد شده به دلیل نارس بودن در بخش 121 9612130572052664                                   4,499,365                               4,500,000 1396 اسفند 19بیمارستان بهرامی.01پاکدشت

.کیان تازه متولد شده ما، با تشخیص پنومونی و تنگی نفس در بیمارستان بستری شده است120 9612130572052788                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 17بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه

9612130572052962                                   2,208,929                               2,210,000 1396 اسفند 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله مبتال به مت هموگلوبینمی شده و در بیمارستان بستری است۱۶عاطفه 119

9612130572052936                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.احسان تازه متولد شده به علت نارس بودن در بیمارستان بستری شده است118

. ساله مبتال به افتادگی مجرای ادرار شده است و در بیمارستان بستری است۳سبحان 117 9612130572052906                                   1,480,748                               1,480,000 1396 اسفند 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

. ساله دچار عفونت ادراری شده و جهت درمان در بیمارستان بستری شده است۷سلما 116 9612130572052860                                   3,783,977                               3,790,000 1396 اسفند 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9612130572052830                                   2,513,702                               2,520,000 1396 اسفند 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله مبتال به سیروز کبدی است و بستری شده است۱۰الناز 115

9612130572052740                                   1,543,510                               1,550,000 1396 اسفند 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله مبتال به بیماری فلج مغزی می باشد و نیاز به درمان مکرر دارد۳رضوانه 114

. ساله مبتال به بیماری سندروم دان می باشد و در بیمارستان بستری شده است۱علی 113 9612130572052624                                   1,805,393                               1,810,000 1396 اسفند 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9612130572052584                                   2,135,421                               2,140,000 1396 اسفند 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر. ساله دچار کم خونی مزمن به نام آنمی مگا لوبالستیک می باشد۱۰محمد 112



9612130572052548                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.ماهه مبتال به پنومونی می باشد۴محمد 111

.آسنا به دلیل نارس بودن و دیسترس تنفسی بالفاصله بعد از زایمان بستری شده است110 9612130572052460                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9612130572052424                                   2,360,741                               2,360,000 1396 اسفند 14بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.یاسر تازه متولد شده دچار بیماری سیانوز شده است109

.یاسین تازه متولد شده مبتال به بیماری تنگی نفس است و در بیمارستان بستری شده است108 9612080572050610                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

.تسنیم تازه متولد شده به علت عفونت خون و پایین بودن پالکت خون در بیمارستان بستری شده است107 9612080572050430                                      831,208                                  840,000 1396 اسفند 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9612080572050380                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ماهه به علت بیماری متابولیکی در بیمارستان بستری شده است۳سدنا 106

9612080572050344                                   2,684,052                               2,690,000 1396 اسفند 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش. ساله مبتال به بیماری کارنورژن عصبی یا اختالل تبدیلی است۱۰هستی 105

9612080572050242                                      990,512                                  990,000 1396 اسفند 12بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش. ساله به دلیل تشتج به بیمارستان مراجعه کرده است۴سعیده 104

9612080572050278                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 12بیمارستان امیرالمومنین زابل.07زابل. ماهه به علت مشکالت تنفسی در بیمارستان بستری شده است۴محمدصدرا 103

9612080572050578                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 9بیمارستان شهدای تجریش.06تهران. ساله به علت عفونت ادراری در بیمارستان بستری شده است۱۰مبینا 102

9612080572050210                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 9بیمارستان شهدای تجریش.06قرچک.ماهه با تشخیص اولیه سرفه در بیمارستان بستری شده است۴دنیا 101

. بستری می باشدNICUنوزاد حس مهری به صورت اورژانسی متولد شده و مدتی است که در 100 9612080572050644                                 10,000,000                             10,000,000 1396 اسفند 9بیمارستان امام خمینی.05قرچک

9611290572048790                                   4,755,619                               4,760,000 1396 اسفند 6بیمارستان بهرامی.01پاکدشت. ساله توانایی غذا خوردن از دهان رو نداره۲محمدطاها 99

9611190572009304                                   1,148,035                               1,150,000 1396 اسفند 6بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ساله به علت اسهال شدید بستری شده است۱۱یاسین 98

.فاطمه تازه متولد شده به علت تولد زودهنگام ودیسترس تنفسی در بیمارستان بستری است97 9611260572009666                                   4,999,943                               5,000,000 1396 اسفند 6بیمارستان امیرالمومنین زابل.07زابل

9612020572064892                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 6بیمارستان شهدای تجریش.06تهران.نوزاد تازه متولدبه علت پره ترم در بیمارستان بستری شده است96

9612020572065518                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 6بیمارستان گلستان ارتش.۰۸کامیاران.مبین عزیز ما به خاطر جراحی غده در زیر چانه بستری شده است95

. ساله به علت ضربه خوردن کلیه و خونریزی در بیمارستان بستری شده است۳عارف 94 9612020572065244                                   1,173,131                               1,180,000 1396 اسفند 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9612020572065194                                   1,679,125                               1,680,000 1396 اسفند 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09خاش.ساله به دلیل یک سانحه پیوند روده انجام داده است۵محمدصادق 93

9612020572065132                                   2,924,494                               2,930,000 1396 اسفند 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله به دلیل سوختگی در بیمارستان بستری شد۵حسین 92

9612020572065060                                      725,133                                  730,000 1396 اسفند 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله مبتال به آنمی می باشد۹شعیب 91

9612020572065000                                   1,597,513                               1,600,000 1396 اسفند 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ماهه به علت تنگی نفس و آسم بستری شده است۹مصطفی 90

. ماه به خاطر چسبندگی روده و معده مجبور به بستری در بیمارستان شده است۳عبداله 89 9612020572064936                                   2,047,352                               2,050,000 1396 اسفند 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر

9612020572064882                                   1,277,938                               1,280,000 1396 اسفند 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر. ماهه برای ترمیم شکاف لب در بیمارستان بستری شده است۳ام ابیها 88

9612020572064870                                   6,702,878                               6,710,000 1396 اسفند 6بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان.ماهه برای جراحی ترمیم کلستومی در بیمارستان بستری شده است۷فرهاد 87

9611290572048130                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 2بیمارستان مرکز طبی کودکان.03نشتارود. ماهه جهت جراحی قلب باز در بیمارستان بستری شده است۲ابوالفضل 86

9611290572048072                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 2بیمارستان مرکز طبی کودکان.03آمل. ساله به علت تنگی مری در بیمارستان بستری شده است۲یاسین 85

9611290572047972                                   5,000,000                               5,000,000 1396 اسفند 2بیمارستان مرکز طبی کودکان.03پاکدشت.ساله به دلیل مشکل تشنج و ریه در بیمارستان بستری شده است۳پرنیا 84

9611260572009959                                 10,000,000                             10,000,000 1396 بهمن 30بیمارستان امام خمینی.05تهران.نوزاد به دلیل زایمان زودرس در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است83

9611290572048764                                      569,551                                  570,000 1396 بهمن 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ماهه به علت پنومونی در بیمارستان بستری شده است۹محمد طاها 82

9611290572048380                                      453,998                                  460,000 1396 بهمن 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.در بیمارستان بستری شده است (اسهال خونی) ماهه به علت دیسنتری۶وحیدرضا 81



9611290572048324                                   3,863,050                               3,870,000 1396 بهمن 30بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه. روزه به علت زردی و تشنج در بیمارستان بستری شده است۵نوزاد 80

9611290572048728                                   1,661,963                               1,670,000 1396 بهمن 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان .ساله از بدو تولد فلج مغزی است و به طور مکرر به بیمارستان مراجعه می کند۲ (1)سمرا79

. ساله از دوسال قبل به دیابت دچار شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری می باشد۱۱نیلوفر 78 9611290572048670                                      922,932                                  930,000 1396 بهمن 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9611290572048618                                   5,118,550                               5,120,000 1396 بهمن 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ساله به علت سوختگی با آب جوش در بیمارستان بستری شده است۲محب 77

9611290572048552                                   4,652,935                               4,660,000 1396 بهمن 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.ماهه مبتال به سیانوز و تنگی نفس می باشد۲احسان 76

. ساله مبتال به دلیلپارگی توده ای در شکم،تحت عمل جراحی قرار گرفته است۶محمدرضا 75 9611290572048210                                 10,000,000                             10,000,000 1396 بهمن 30بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09نهبندان

9611260572012434                                 15,000,000                             15,000,000 1396 بهمن 29بیمارستان کودکان مفید. ۱۱تهران. ساله به دلیل تشنج و عفونت ریه در بیمارستان بستری شده است۱محمدطاها 74

9611190572009098                                   1,528,250                               1,530,000 1396 بهمن 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان.ماهه به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان بستری شده است۴محمد 73

.ساله به علت بدن درد ناشی از سرماخوردگی در بیمارستان بستری شده است۱مهرداد 72 9611160572027220                                      805,586                                  810,000 1396 بهمن 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان

9611160572027076                                   1,814,285                               1,820,000 1396 بهمن 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ماهه به عفونت ادراری دچار شده۱۰امیررضا 71

9611160572026616                                      953,118                                  960,000 1396 بهمن 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ماهه مبتال به پنومونی می باشد۸مهدی 70

9611260572010078                                   1,598,861                               1,600,000 1396 بهمن 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان. ساله مبتال به بیماری صرع از نوع مقاوم به درمان می باشد۴مروه 69

9611260572009490                                   5,423,001                               5,430,000 1396 بهمن 28بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله تحت عمل جراحی پیوند مثانه قرار گرفته است۱۳محمدرضا 68

9611240572011572                                   1,038,107                               1,040,000 1396 بهمن 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله به علت تشنج در بیمارستان بستری شده است۳پریسا 67

. ساله ما که از نوزادی فلج مغزی بوده و به علت سنگ مثانه بستری شده است۱۱امید 66 9611240572011494                                   5,000,000                               5,000,000 1396 بهمن 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09سراوان

9611240572010696                                   1,323,369                               1,330,000 1396 بهمن 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله از نوزادی مبتال به بیماری نقص دیواره بطن قلب می باشد۵نفیسه 65

9611240572010582                                      743,602                                  750,000 1396 بهمن 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زابل. ساله با بیماری آسم دست و پنچه نرم می کند و نیاز به یاری دارد۳سبحان 64

9611240572010480                                   1,667,369                               1,670,000 1396 بهمن 25بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدشهر. ساله فلج مغزی شده است و نیاز به حضور مکرر در بیمارستان دارد۲عدنان 63

9611190572009350                                   5,000,000                               5,000,000 1396 بهمن 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.نوزاد مبتال به فتق کشاله ران می باشد62

. ساله به دلیل بیماری فلج اطفال به طور مکرر در بیمارستان بستری می شود۴علی 61 9611160572027934                                   1,729,507                               1,730,000 1396 بهمن 21بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان

9611160572027404                                      732,600                                  740,000 1396 بهمن 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ماهه به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان بستری شده است۵یونس 60

9611160572026956                                      405,774                                  410,000 1396 بهمن 21بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ماهه به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان بستری شده است۱مرسانا 59

9611190572009038                                 10,000,000                             10,000,000 1396 بهمن 21بیمارستان مرکز طبی کودکان.03باقرشهر.ماهه دچار انسداد روده است و جهت درمان عمل جراحی انجام داده است۲هلیا 58

9611190572008962                                   8,000,000                               8,000,000 1396 بهمن 21بیمارستان مرکز طبی کودکان.03شهر قدس. ساله به دلیل ابتال به دیابت در بیمارستان بستری شده است۶هستی 57

9611190572008910                                 10,000,000                             10,000,000 1396 بهمن 21بیمارستان مرکز طبی کودکان.03ورامین. ساله مبتال به نقص ایمنی است و از زمان تولد تحت درمان است۵امیرحسین 56

9611190572008594                                 10,000,000                             10,000,000 1396 بهمن 21بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران. ساله با تشخیص زردی و بی حالی و کمبود کلسیم بستری شده است۱شاهیر 55

. ساله مبتال به فلج مغزی می باشد و به صورت مکرر در بیمارستان بستری می شود۳علی 54 9611190572008822                                   3,000,000                               3,000,000 1396 بهمن 21بیمارستان بهرامی.01قرچک

9611160572028218                                   2,000,000                               2,000,000 1396 بهمن 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله با تشخیص سندروم نفروتیک در بیمارستان بستری شده است۵راحله 53

9611120572007990                                   5,000,000                               5,000,000 1396 بهمن 17بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان.زیتون تازه متولد شدهبه دلیل مشکالت تنفسی در بیمارستان بستری شده است52

9611120572007948                                   2,000,000                               2,000,000 1396 بهمن 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ماهه به بیماری برونشیت مبتال گشته است۲ثمینه 51

9611120572007894                                   3,500,000                               3,500,000 1396 بهمن 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله دچار بیماری متابولیکی تی ساکس شده است۱مونا 50



9611120572007858                                   3,000,000                               3,000,000 1396 بهمن 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر. ساله دچار تنگی نخاع شده است۱۴زهرا 49

9611120572007782                                   5,000,000                               5,000,000 1396 بهمن 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09چابهار.در بیمارستان بستری شده است(تنگی نفس) ساله به دلیل دیس پنه۳حلیمه 48

9611120572007672                                      980,000                                  990,000 1396 بهمن 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله به دلیل آسم در بیمارستان بستری شده است۸فاطمه زهرا 47

9611090572015166                                 10,000,000                             10,000,000 1396 بهمن 15بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان .محمدیاسین تازه متولد شده به خاطرعفونت خوندر بیمارستان بستری شده است46

9611090572014662                                 20,000,000                             20,000,000 1396 بهمن 11بیمارستان مرکز طبی کودکان.03بابل. ساله به علت تاالسمی ماژور،پیوند مغز استخوان انجام داده است۶علی اصغر 45

9611050572008156                                      538,871                                  540,000 1396 بهمن 11بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ساله به علت سرماخوردگی شدید در بیمارستان بستری گردید۲ریحانه 44

9611100572029334                                   5,000,000                               5,000,000 1396 بهمن 11بیمارستان شهدای تجریش.06مالرد. ساله دچار سندروم نفروتیک است۴ابوالفضل 43

9611100572028850                                   5,000,000                               5,000,000 1396 بهمن 11بیمارستان امیرالمومنین زابل.07زابل.نوزاد در هنگام تولد به علت دیسترس تنفسی در بیمارستان بستری شده است42

9611070572012310                                   6,280,000                               6,300,000 1396 بهمن 11بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه. ساله بعد از جراحی هرنی نافی، به کمک نیاز دارد۲ارشیا 41

9611100572028686                                   5,000,000                               5,000,000 1396 بهمن 11بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه.10کرمانشاه .نوزاد پسر به دلیل نارس بودن در بیمارستان بستری است40

9611080572025916                                      800,000                                  800,000 1396 بهمن 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله بر اثر تب و استفراغ در بیمارستان بستری شده است۷شعیب 39

9611080572025868                                   3,000,000                               3,000,000 1396 بهمن 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ساله دچار دیس پنه شده است۱۶فرامرز 38

9611070572014803                                   2,329,930                               2,330,000 1396 بهمن 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09ایرانشهر.پنج سالهبیماری آنمی دارد و در بیمارستان بستری می باشد (1)عدنان37

9611070572011724                                   3,259,025                               3,260,000 1396 بهمن 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ماهه دچار سندروم نفروتیک از نوزادی می باشد۸تبسم 36

9611070572011566                                   2,973,792                               2,980,000 1396 بهمن 9بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان.09زاهدان. ماهه دچار سندروم مادرزادی نفروتیک شده است۸ترنم 35

. ماهه به دلیل تشنج،مشکل روده،کبد، اسهال و استفراغ در بیمارستان بستری شده است۶مهرسانا 34 9611070572012483                                   5,000,000                               5,000,000 1396 بهمن 9بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران

9611010572036088                                      618,228                                  620,000 1396 بهمن 4بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ساله به علت تب و لرز در بیمارستان بستری شده۱حسین 33

9611010572035994                                      819,428                                  820,000 1396 بهمن 4بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ساله به علت تب در بیمارستان بستری شده است۱فاطمه 32

9611020572033082                                   3,970,000                               3,980,000 1396 بهمن 4بیمارستان بهرامی.01جیرفت. ساله مبتال به آنمی است۶امیرپارسا 31

9611010572035674                                      803,350                                  810,000 1396 بهمن 2بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان .ساله به علت تب شدید بستری شده است۱نادیا 30

9610300572016562                                      608,394                                  610,000 1396 بهمن 2بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان .ماهه به دلیل تب در بیمارستان بستری شده است۳احسان 29

9610300572021854                                   6,000,000                               6,000,000 1396 بهمن 1بیمارستان مرکز طبی کودکان.03بندر کنگان. ساله مبتال به نقص ایمنی است و از سه ماهگی تحت درمان است۱امیرعلی 28

. ماهه با تشخیص اختالل در رشد،مشکل خونی و نابینایی در بیمارستان بستری شده۲ویانا 27 9610300572021412                                   7,681,702                               7,680,000 1396 بهمن 1بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران

9610250572038072                                   1,060,978                               1,060,000 1396 دی 30بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ساله به دلیل بریدگی در بیمارستان بستری شده۱۷محمد 26

9610300572031742                                 12,000,000                             12,000,000 1396 دی 30بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران. سالهمبتال به بیماری آپاندیس شده و در بیمارستان بستری است۶محمدحسن 25

9610270572012042                                 10,000,000                             10,000,000 1396 دی 27بیمارستان امام خمینی.05تهران. داردNICUنوزاد زودتر از وقت موردنظرمتولد شده و نیاز به بستری در 24

9610250572037946                                 20,000,000                             20,000,000 1396 دی 27بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران. ماهه از زمان تولد مشکل متابولیکی دارد۱یاسر 23

9610260572006342                                   8,226,000                               8,230,000 1396 دی 26بیمارستان شهدای تجریش.06تهران.ساله به دلیل تشنج در بیمارستان بستری شده است۳سحر 22

9610250572038024                                   5,000,000                               5,000,000 1396 دی 26بیمارستان گلستان ارتش.۰۸تهران(نوزاد پسر).دو نوزاد دوقلو زودتر از موعد نیاز به زایمان داشته اند21

9610300572012626                                 12,000,000                             12,000,000 1396 دی 25بیمارستان مرکز طبی کودکان.03شهرری. ساله به دلیل کمبود کلسیم و آنزیم در بیمارستان بستری شده است۱امیرعباس 20

9610260572006048                                 20,000,000                             20,000,000 1396 دی 25بیمارستان مرکز طبی کودکان.03کرج. ماهه از بدو تولد به دلیل مشکالت گوارشی و ریوی بستری شده است۴نگار 19



9610270572011940                                 20,000,000                             20,000,000 1396 دی 25بیمارستان مرکز طبی کودکان.03بیرجند. ماه سن دارد و پیوند مغز استخوان انجام داده است۶سال و ۱محمدحسین فقط 18

9610240572005300                                   1,825,338                               1,830,000 1396 دی 25بیمارستان امیرالمومنین زابل.07زابل. ساله به علت درد شکم در بیمارستان بستری شده است۲الهه 17

9610240572005844                                 20,000,000                             20,000,000 1396 دی 24بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تاکستان. ماهه مبتال به بیماری نقص ایمنی می باشد۶آیلین 16

96102405720056569610240572005758                                 15,061,000                             15,060,000 1396 دی 24بیمارستان مرکز طبی کودکان.03تهران. دارد و به خاطر تشنج و عفونت بستری شده استcp ماهه مشکل ۹ارسام 15

9610240572005452                                      556,158                                  560,000 1396 دی 24بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ماهه دچار تشنج شده است۴یاسین 14

9610190572004388                                      378,508                                  380,000 1396 دی 19بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04 آبش احمد.محمدرضا به دلیل تب بستری شده است13

9610190572004272                                   4,420,694                               4,420,000 1396 دی 19بیمارستان بهرامی.01لواساندیانا نوازدی است که زودتر از موعد به دنیا آمده است12

9610190572004184                                   6,204,000                               6,210,000 1396 دی 19بیمارستان شهدای تجریش.06نصیر شهر. ساله به دلیل مشکل کلیوی نیاز به جراحی داشته است15محمد 11

9610130572026364                                 15,000,000                             15,000,000 1396 دی 19بیمارستان گلستان ارتش.۰۸تهران.دو نوزاد دوقلو زودتر از موعد نیاز به زایمان داشته اند10

9610110572025180                                 21,401,777                             21,410,000 1396 دی 11بیمارستان امام خمینی.05اسالم شهر.نوزاد دختر حس مهری، زودتر از موعد نیاز به زایمان داشته است9

9610110572003090                                   1,954,738                               1,950,000 1396 دی 11بیمارستان بهرامی.01تهران. ساله عفونت ریوی دارد2یاسین 8

9610060572031392                                 10,000,000                             10,000,000 1396 دی 7بیمارستان امام خمینی.05تهران.نوزاد حس مهری که قل دوم زایمان است نیاز بهدرمان دارد7

9610060572031276                                   6,042,840                               6,050,000 1396 دی 7بیمارستان امام خمینی.05قرچک.دختر حس مهری به تازگی به دنیا آمده است و نیاز به جراحی دارد6

9610030572028282                                   2,110,939                               2,120,000 1396 دی 3بیمارستان بهرامی.01کوهدشت. ساله مبتال به پنومونی است2مهدیس 5

9609280572023038                                      369,937                                  370,000 1396 آذر 28بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان.04نهبندان. ماهه مبتال به مشکل ریوی است2بهنام 4

9609230572022842                                   5,000,000                               5,000,000 1396 آذر 23بیمارستان مرکز طبی کودکان.03 اندیشه. ساله بعد از سقوط از ارتفاع دچار مشکل مغزی شده است۱۰رادین 3

9609140572020442                                 20,000,000                             20,000,000 1396 آذر 17بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری.02اسالم شهر. ساله در اثر حادثه ای با آبجوش سوخته است منتظر کمک شماست۱مبین2

.عسل کوچک ما از بیماری ریوی مادرزادی رنج می برد، چشم به دستان مهربان شما دارد1 9609120572024238                                 16,664,084                             16,670,000 1396 آذر 12بیمارستان بهرامی.01بومهن


