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 תודות

 תודתנו נתונה לכל המחלקות לנפרולוגיה וליחידות לדיאליזה, המעדכנות את הנתונים באופן שוטף:

 בתי חולים ממשלתיים

 המרכז הרפואי אסף הרופא, באר יעקב

 המרכז הרפואי בני ציון, חיפה

 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

 המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה

 וולפסון, חולוןהמרכז הרפואי ע"ש אדית 

 בית החולים גליל מערבי נהריה )מבוגרים(

 בית חולים גליל מערבי נהריה )ילדים(

 אביב-בית חולים ע"ש סוראסקי, תל

 בית חולים ע"ש ברוך פדה, פוריה, טבריה

 המרכז הרפואי רבקה זיו, צפת

 המרכז הרפואי רמב"ם, חיפה )מבוגרים(

 המרכז הרפואי רמב"ם, חיפה )ילדים(

 הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר המרכז

 שירות בתי הסוהר, רמלה

 

 בתי חולים של שירותי בריאות כללית

 המרכז הרפואי רבין, ביה"ח בילינסון, פתח תקווה

 המרכז הרפואי כרמל ע"ש ליידי דיוויס, חיפה

 המרכז הרפואי העמק, עפולה )מבוגרים(

 המרכז הרפואי העמק, עפולה )ילדים(

 הרצפלד, גדרהבית החולים 

 המרכז הרפואי רבין, ביה"ח השרון, פתח תקווה

 המרכז הרפואי יוספטל, אילת

 המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא

 המרכז הרפואי האוניברסיטאי, באר שבע )מבוגרים(

 המרכז הרפואי האוניברסיטאי, באר שבע )ילדים(

 המרכז הרפואי קפלן, רחובות

 מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל



 

 

 י חולים ציבוריים אחריםבת

 בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, ירושלים

 המרכז הרפואי הדסה, עין כרם, ירושלים

 בית החולים הסקוטי, נצרת

 בית חולים לניאדו, נתניה

 בית החולים מעייני הישועה, בני ברק

 בית החולים משפחה קדושה, נצרת

 המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים )מבוגרים(

 הרפואי שערי צדק, ירושלים )ילדים(המרכז 

 מכונים פרטיים

 בית החולים אלישע, חיפה

 מרכז רפואי הרצליה סנטר, הרצליה

 נפרו לייף בע"מ,  אום אל פחם

 עמל ירושלים, מעלה אדומים

 בית החולים אסותא, תל אביב

 בית החולים אסותא, חיפה

 בית החולים, אסותא, ראשון לציון

 מומחים בע"ממרפאות  –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

 א.פ.ק רמלה

 א.פ.ק רמת גן

 א.פ.ק רעות, תל אביב

 



 

 

 מכונים פרטיים )המשך(

 ( בע"מ1991שירותי רפואה ומכונים ) –הכליה 

 ירושליםהכליה סניף בית הרופא, 

 הכליה סניף הנסיכה, רמת גן

 הכליה סניף הר הצופים

 הכליה סניף הרצוג

 הכליה סניף משגב לדך

 הכליה סניף צרעה

 הכליה סניף תלפיות 

 מכונים נפרולוגים  –נפרומור בע"מ 

 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

 נפרומור נצרת

 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' 
 .2017עד חודש דצמבר  2017מחודש ינואר 

 
 

חולים  תוספת נטו
לסוף 
 החודש

עזב את  נפטרו
 הארץ

חולים  מושתלים במעקב
 חוזרים

חולים 
 חדשים

חולים 
בתחילת 

 חודש

 חודש

 ינואר 6584 170 15 39 9 0 146 6575 9-

 פברואר 6575 146 9 29 5 1 101 6594 19

 מרץ 6594 131 14 29 4 3 108 6595 1

 אפריל 6595 133 12 15 7 6 103 6609 14

 מאי 6609 148 4 27 1 1 91 6641 32

 יוני 6641 143 8 30 6 1 96 6659 18

 יולי 6659 129 9 33 4 0 96 6664 5

 אוגוסט 6664 132 4 16 3 1 77 6703 39

 ספטמבר 6703 108 5 30 3 1 102 6680 23-

 אוקטובר 6680 125 10 35 1 1 93 6685 5

 נובמבר 6685 129 5 25 5 1 113 6675 10-

 דצמבר 6675 143 14 24 3 1 104 6700 25

 סה"כ  1637 109 332 51 17 1230  116

 
 
 
 
 



 

 

 : התפלגות החולים בדיאליזה לפי שיטת הטיפול 2דוח מס' 
 2017עד חודש דצמבר  2017מחודש ינואר 

 
 המודיאליזה ריטוניאליתפ

סך החולים לפי סוג 
 דיאליזה

סה"כ 
 חולים

לסוף 
 חודש

 DPI DPPI DDPI FIH FI חודש

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

 ינואר 6575 6166 409 3109 3048 2 6 1 0 186 222 0 0

 ואררפב 6594 6183 411 3120 3054 2 6 1 0 182 228 0 0

 מרץ 6595 6186 409 3122 3055 2 6 1 0 177 231 0 0

 אפריל 6609 6192 417 3150 3033 2 6 1 0 174 242 0 0

 מאי 6641 6226 415 3149 3068 2 6 1 0 172 242 0 0

 יוני 6659 6243 416 3139 3095 2 6 1 0 169 246 0 0

 יולי 6664 6235 429 3134 3092 2 6 1 0 171 258 0 0

 אוגוסט 6703 6258 445 3134 3115 2 6 1 0 176 269 0 0

 ספטמבר 6680 6228 452 3111 3108 2 6 1 0 174 277 1 0

 אוקטובר 6685 6232 453 3129 3094 2 6 1 0 169 283 1 0

 נובמבר 6675 6224 451 3103 3112 2 6 1 0 166 284 1 0

 דצמבר 6700 6238 462 3136 3093 2 6 1 0 172 289 1 0

 
 
 
 
 

 
 
 
 


