
הרישום הלאומי לדיאליזה והשתלות כליה

ספיקת כליות סופנית בישראל -דוח החולים באי
 2018לשנת 

2019דצמבר, 



תודות

תודתנו נתונה לכל המחלקות לנפרולוגיה וליחידות לדיאליזה, המעדכנות את הנתונים 

 באופן שוטף:

 בתי חולים ממשלתיים

 אסף הרופא, באר יעקב המרכז הרפואי

 המרכז הרפואי בני ציון, חיפה

 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

 המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה

 המרכז הרפואי על שם אדית וולפסון, חולון

 בית חולים גליל מערבי נהריה )מבוגרים(

 בית חולים גליל מערבי נהריה )ילדים(

 בית חולים ע"ש סוראסקי, תל אביב

 לים ע"ש ברוך פדה, פוריה, טבריהבית חו

 המרכז הרפואי רבקה זיו, צפת

 המרכז הרפואי רמב"ם, חיפה )מבוגרים(

 (ילדיםהמרכז הרפואי רמב"ם, חיפה )

 המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר

 שירות בתי הסוהר, רמלה

 בתי חולים של שירותי בריאות כללית

 ח תקווההמרכז הרפואי רבין, ביה"ח בילינסון, פת

 המרכז הרפואי כרמל ע"ש ליידי דיוויס, חיפה

 המרכז הרפואי העמק, עפולה )מבוגרים(

 המרכז הרפואי העמק, עפולה )ילדים(

 בית החולים הרצפלד, גדרה

 המרכז הרפואי רבין, ביה"ח השרון, פתח תקווה

 המרכז הרפואי יוספטל, אילת

 המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא

סיטאי, באר שבע )מבוגרים(המרכז הרפואי האוניבר

 המרכז הרפואי האוניברסיטאי, באר שבע )ילדים(

 המרכז הרפואי קפלן, רחובות

 מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל



 ציבוריים אחריםבתי חולים 

 בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, ירושלים

 המרכז הרפואי הדסה, עין כרם, ירושלים

 בית החולים הסקוטי, נצרת

 ולים לניאדו, נתניהבית הח

 בית החולים מעייני הישועה, בני ברק

 בית החולים משפחה קדושה, נצרת

המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים )מבוגרים(

 המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים )ילדים(

 מכונים פרטיים

 בית החולים אלישע, חיפה

מרכז רפואי הרצליה סנטר, הרצליה

 םנפרו לייף בע"מ, אום אל פח

 עמל ירושלים, מעלה אדומים

 בית החולים אסותא, תל אביב

 בית החולים אסותא, חיפה

 א, ראשון לציוןבית החולים אסות

מרפאות מומחים בע"מ –א.פ.ק בריאות 

 א.פ.ק אשדוד

 א.פ.ק אשקלון

 א.פ.ק בת ים

 א.פ.ק מזור ירושלים

 א.פ.ק נאות המושבה, נס ציונה

 א.פ.ק נתניה

 א.פ.ק קרית גת

 רמלה א.פ.ק

 א.פ.ק רמת גן

 א.פ.ק רעות, תל אביב



 

 

 
 מכונים פרטיים )המשך(

 ( בע"מ1991שירותי רפואה ומכונים ) –הכליה 

 הכליה סניף בית הרופא, ירושלים

 הכליה סניף הנסיכה, רמת גן

 הכליה סניף הר הצופים

 הכליה סניף הרצוג

 הכליה סניף משגב לדך

 הכליה סניף צרעה

 הכליה סניף תלפיות

 

 מכונים נפרולוגים –רומור בע"מ נפ

 נפרומור אבן יהודה

 נפרומור איילון

 נפרומור אשדוד

 נפרומור באר שבע

 נפרומור בורוכוב

 נפרומור דימונה

 נפרומור העמק, עפולה

 נפרומור הרצליה

 נפרומור טייבה

 נפרומור כרמיאל

 נפרומור מחניים

 נפרומור מפרץ חיפה, קרית אתא

 נפרומור נוף הגפן

 נצרתנפרומור 

 נפרומור נתיבות

 נפרומור קדמת חיפה, טירת הכרמל

 נפרומור קרית ים

 נפרומור ראשון לציון

 פרדס חנה-נפרומור שוהם

 נפרומור שמרת

 נפרומור שפרעם

 



 

 

 : תנועת החולים המקבלים טיפול בדיאליזה1דוח מס' 

 2018עד חודש דצמבר  2018מחודש ינואר 

חולים  תוספת נטו
לסוף 
 החודש

את עזב  נפטרו
 הארץ

חולים  מושתלים במעקב
 חוזרים

חולים 
 חדשים

חולים 
בתחילת 

 חודש

 חודש

 ינואר 6692 176 7 28 5 0 116 6726 34

 פברואר 6726 141 12 30 5 1 114 6729 3

 מרץ 6729 154 10 31 3 3 106 6750 21

 אפריל 6751 143 4 30 3 1 105 6759 8

 מאי 6760 159 7 35 4 3 98 6786 26

 יוני 6786 152 9 35 4 2 107 6799 13

 יולי 6799 111 8 42 7 3 112 6754 45-

 אוגוסט 6754 118 6 30 4 1 98 6745 9-

 ספטמבר 6745 93 3 29 1 2 89 6720 25-

 אוקטובר 6720 133 6 30 1 3 98 6727 7

 נובמבר 6727 124 11 42 4 0 102 6714 13-

 דצמבר 6714 124 8 26 1 1 131 6687 27-

 סה"כ  1628 91 388 42 20 1276  7-

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 : התפלגות החולים בדיאליזה לפי שיטת הטיפול2דוח מס' 

 2018עד חודש דצמבר  2018מחודש ינואר 

 המודיאליזה פריטוניאלית
סך החולים לפי סוג 

 דיאליזה

סה"כ 
 חולים

לסוף 
 חודש

 IPD CAPD CCPD HDF HD חודש

 המודיאליזה פריטוניאלית בי"ח קהילה בית בי"ח  ילהקה בית בית בית בי"ח קהילה

 ינואר 6726 6273 453 2928 3044 2 267 32 0 198 254 1 0

 פברואר 6729 6274 455 2916 3049 2 276 31 0 195 259 1 0

 מרץ 6750 6281 469 2911 3056 2 279 33 0 197 271 1 0

 אפריל 6759 6284 475 2891 3070 2 286 35 0 197 277 1 0

 מאי 6786 6304 482 2899 3077 2 291 35 0 205 276 1 0

 יוני 6799 6311 488 2907 3071 2 295 36 0 208 278 2 0

 יולי 6754 6274 480 2877 3060 2 299 36 0 215 264 1 0

 אוגוסט 6745 6271 474 2873 3053 2 307 36 0 212 260 2 0

 ספטמבר 6720 6248 472 2857 3043 2 308 38 0 209 259 4 0

 אוקטובר 6727 6252 475 2843 3063 2 306 38 0 210 263 2 0

 נובמבר 6714 6236 478 2849 3046 2 303 36 0 210 266 2 0

 דצמבר 6687 6211 476 2822 3049 2 301 37 0 206 269 1 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 החולים : מספר השתלות לפי מקום ביצוע ההשתלה ובית3דוח מס' 

 2018עד חודש דצמבר  2018מחודש ינואר 

 סה"כ 

 203 בילינסון בארץ

 58 הדסה עין כרם

 62 איכילוב-סוראסקי

 10 סורוקה

 38 רמב''ם

 7 שיבא

 23 שניידר

 401 סה"כ

 65 חו''ל בחו"ל

 466 *סה"כ בארץ ובחו"ל

 בחו"ל( 14-בישראל ו 64חולים עברו השתלה ללא טיפול קודם בדיאליזה ) 78*              

 

  2018-2010מספר השתלות כליה בישראל בשנים 

 )כולל השתלות ללא טיפול קודם בדיאליזה(

 

 

 




