אחיות סטומה

אוקטובר 2016
שם
מחוז  /בי"ח
קופ"ח כללית ריטה פורקוש
מחוז הצפון

כתובת
אחות סטומה
מחוזית ,יחידה
להמשך טיפול
חצר בי"ח העמק

0506264523

נהריה

0523-733855

חיפה
שירותי
בריאות כללית

אסנת לביא

רכזת סטומה
מחוז חיפה וג"מ

0548355844

בי"ח רמב"ם

רותי איפרגן

מרפ' חוץ

שרון-שומרון
שירותי
בריאות כללית

אלונה מועלם
בנימין

יח' להמשך
טיפול
רזיאל  8נתניה

נהריה
שירותי
בריאות כללית

מרנין טליה

טלפון ופקס
04-6068825

050-2061097

09-8603555
050-6264838

מאיל
rita@clalit.org.il

TALIAMA@CLALIT.ORG.IL

LAVEEOS@clalit.org.il

r_efargan@rambam.health.
gov.il

alonamu@clalit.org.il
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מרכז רפואי
ע"ש
סוראסקי ,תל
אביב
(איכילוב)
שירותי
בריאות כללית
מחוז תל אביב
שירותי
בריאות כללית
מחוז תל אביב
דן-פתח תקוה
שירותי
בריאות כללית
דן פתח תקווה
שירותי
בריאות כללית
מרכז רפואי
רבין
קמפוס
בלינסון
מרכז רפואי
ע"ש שיבא
תל השומר

052-4262122

מאיה שריקי

mayas@tlvmc.gov.il

דיטשי מישל

דב ממזריק 36
תל אביב

050-6263524

micheledi@clalit.org.il

שרונה פלדמן
רכזת בתי
אבות
ומוסדות

יח' בתי אבות
התקומה  23יפו

03-5122772
052-4233562

sharonafe@clalit.org.il

Ravita1@clalit.org.il

דפנה רוטמן

יח' להמשך
טיפול ומעקב
רוטשילד 119פ"ת
מרפ' בתי אבות

03-9084200
03-7330200
050-6263482
03-6792260

גילי יבניאלי

יח' סטומה

050-5906732
פקס03-9377694 :

רוית אילון

פרסל נטליה

מרפ' כירורגית
חדר 215
אגף  2מרפ' חוץ

052-6667194

Rot2@012.net.il
 -0528424874אישי
gilir@clalit,.org.il

Natalya.Pressel@sheba.he
alth.gov.il
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בי"ח אסף
הרופא
מחוז מרכז
שירותי
בריאות כללית
אשדוד
מחוז מרכז
שירותי
בריאות כללית

מחוז מרכז
שירותי
בריאות כללית
ירושלים
שירותי
בריאות כללית
בי"ח הדסה
עין כרם
בי"ח הדסה
הר -הצופים
בי"ח שערי
צדק
שירותי
בריאות כללית
מחוז דרום

יח' הסטומה

08-9779728

Rina11224455@gmail.com

רינה פנחס

סופי קון

מרפאת סטומה
אשדוד  -רח'
הבנים  1אשדוד

050-6260642
טל08-6343260 .
פקס 08-6343261

Sofiako1@clalit.org.il

בלה
אליגולשוילי

יח' אונקולוגית
לטיפולי בית
מרפאת פינסקר-
רח' יהודה לייב
פינסקר 31
ראשון לציון

08-6343260
פקס08-6343261 :
0506263722

belael@clalit.org.il

זהבית חזן

מרפ' רמז
רח' רמז 71
רחובות
מר' סטומה
מרפאת רגב
בר-כוכבא 64
גבעה צרפתית
אחות סטומה

050-6263612
08-6343260
פקס08-6344361 :

zahavaha@clalit.org.il

נלבנדיאן
נעמי
יוכבד קנד

הנהלת הסיעוד

דבורה
מרגלית
דפני לביא

אילנה קליין

טיפול נמרץ
שירותי בריאות
כללית

0506-264088
פקס02-5811156 :
058-7880940
050-8573852
050-8685853
08-6402606
050-6265002

dvoram@clalit.org.il

dafney@hadassah.org.il
noemiehay@hotmail.com
You_have_it@walla.co.il
ilanak@clalit.org.il
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באר שבע

חגית יונה

שירותי
בריאות מכבי
מחוז מרכז
שירותי
בריאות מכבי
מחוז השרון
מכבי שירותי
בריאות מחוז
צפון
שירותי
בריאות מכבי
מחוז השפלה

אניה
בזרודניה

שירותי
בריאות מכבי
מחוז דרום

יהודה בר אילן
– אשדוד 050-
6617311
בי"ח פוריה
טבריה
בי"ח פוריה
טבריה

אתי דיין

בי"ח סורוקה

03-7235200
052-8940161
הנצח  3רמת
השרון

לואי יוסף
חיה מורג

 -08-6403990פקס
052 - 2300246

hagityo@clalit.org.il

שירותי בריאות
מכבי
מחוז שפלה

טניה
יעקובובסקי

מנהלת סיעוד
אשכול צפוני
יחידה לטיפולי
בית וגריאטריה
אחות סטומה
מחוזית
מחוז דרום

050-8801117

Dayan_a@mac.org.il

054-3030682
 -07-32284566פקס

Lui_yo@mac.org.il

0508-800460

Haya_m@mac.org.il

08-9560938
פקס073-2284657 :

Iacubov_t@mac.org.il

אוה סגורה

מח' כירורגית ב'

04-6652640
04-6652641

sigurah@smile.net.il

מרסי פוייר

מח' כירורגית ב'

04-6652640
04-6652641

akamash@hotmail.com
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האגודה
למלחמה
בסרטן
מעון קלור
בי"ח מאיר

רומא לוריא

רביבים 7
גבעתיים

03-5721624
פקס03-7325854 :

מאירה חיים

כירורגית ב'

09-7472164
09-7472224

בי"ח נהריה

נביל בשארה

מח' כירורגית

בי"ח בני ציון
חיפה

גרימברג
עופרה

מח' כירורגית

04-9107733-6
0544-971481
04-8359138

בי"ח בני ציון
חיפה

כמאל ריאן

מח' כירורגית

04-8359138

בי"ח הלל יפה
חדרה

באב ותאד

בי"ח הלל יפה
חדרה

אירית
פרידמן

אחות אחראית
כירורגית א,
אחראית נושא
סטומה
מח' אורולוגית

04-6304440/1

הילל יפה ,אחות אחראית כירורגית
א ,אחראית נושא סטומה במחלקה,
ותדר באב,050-6246874 ,
watadR@hy.health.gov.il

בי"ח אסותא

אתי ברק

כירורגית כללית

052-8284955

Etib@assuta.com

ש .בריאות
כללית
גליל עליון

אביבה לוזון

מרפ' אזורית
טבריה

050-6264454
04-6728211/00

avivalu@clalt.org.il

meirah@clalit.org.il

watadR@hy.health.gov.il
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מרכז רפואי
שניידר לילדים
פתח תקווה

אולגה
גוכשטיין

מרכזת תחום
פצעים וסטומה

054-2040581

olgag@clalit.org.il

בי"ח קפלן

חגית איפרגן

הנהלת הסיעוד

08-9441860
פקס08-9441860 :

hagitef@clalit.org.il

סמדר כחלון

מח' כירורגית

09-8604629

יעל גוטמן -
פרלמן
מרכזת
סטומה
בקופ"ח
מאוחדת
ליאת אריה

יחידה להמשך
טיפול

050-6617158

Yael.g1@meuhedet.co.il

050-6830224

Arye_l@meuhedet.co.il

קופ"ח
מאוחדת
מחוז צפון

זיוית אזר

050-6136598

Zivit_azar@meuhedet.co.il

קופ"ח
מאוחדת
מחוז ירושלים

פבל מוטר

050-6617577

pavelmutter@yahoo.com

בי"ח לניאדו
נתניה
קופ"ח
מאוחדת
אזור המרכז

קופ"ח
מאוחדת
מחוז יהודה
דרום

טיפולי בית
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בי"ח וולפסון

אלה דזורייב

"צבר"
הוספיס בית
אילת

אלכס
ליובשבסקי

כירורגית ב'

03-5028616

elladjor@walla.com

050-4490848

Alexlub73@gmail.com
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