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Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo 

Tel. 091.703.2383/3263/3611/6691     e-mail: uourp@asppalermo.org 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” 

Tel. 091.655.3686/3699     e-mail: info@policlinico.pa.it 

Azienda Rilievo Nazionale Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli 

Tel. 091.666.4714/4687     e-mail: urp@ospedalecivicopa.org 

Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” 

Tel. 091.680.2750 (Cervello) 091.780.8139 (V. Sofia) e-mail: urp@ospedaliriuniti.it 

Coordinatore Area Intervento 2 

  Dr. Silvio Buccellato 


