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לכבוד 
ד"ר גורג שמואל לוי 

מנהל/ת רפואי/ית 
מוסד נאות התיכון (קוד מוסד 23786) 

טולוז 8  
תל אביב-יפו 

  
ד"ר לוי נכבד/ה,  

 

הנדון: סיכום הבקרה בבית החולים "מוסד נאות התיכון"

מצ"ב סיכום הבקרה שהתקיימה במוסדכם בתאריך 26.07.2018 ע"י צוות מחוז תל-אביב. 
הבקרה נערכה במטרה בעקבות תלונה על מיזוג אוויר שלא פועל במחלקה לתשושי נפש ובשני חדרים. 

 
המנהל/ת הרפואי/ת מתבקש/ת להעביר עותק מדו"ח זה לשאר חברי הנהלת המוסד (למנהל 

האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד - אחות ראשית). 
על הנהלת המוסד להודיע ללשכת הבריאות המקומית ולאגף לגריאטריה במייל 

pniot.geriatrya@moh.gov.il על תכנית תיקון התחומים לשיפור וזאת תוך שבוע ימים מעת קבלת 
הדו"ח. לשכת בריאות  מתבקשת לוודא תיקון הליקויים כפי שמצוינים.

בברכה, 
ד"ר בת שבע פורת כץ 

גריאטרית מחוזית, מחוז תל אביב 
 

העתקים:
מר משה בר סימן-טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, ירושלים.

ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה, ירושלים.
ד"ר אהרון כהן, ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות, ירושלים.

ד"ר אליעוז חפר, הממונה על הרישוי, משרד הבריאות, ירושלים.
ד"ר דנה גפן, רופאה מחוזית, לשכת בריאות תל אביב.

הנהלת אגף הגריאטריה.
מר יוחנן סמואל, מרכז בכיר, נתוני בקרה ואיכות בגריאטריה, ירושלים.

צוות הבקרה.
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סיכום הבקרה בבית החולים "מוסד נאות התיכון"
- הבקרה התקיימה בתאריך 26.07.2018 בין השעות 13:15 ל-15:00.

- מטעם משרד הבריאות השתתפו הנציגים הבאים:

גב' רחל הרשקוביץ, עובדת סוציאלית ,  מחוז תל-אביב - * עבודה סוציאלית
גב' לין חיראלדין, מרכזת תחום בקרה ,  מחוז תל-אביב - * בריאות הסביבה

1. מיזוג האוויר אינו פועל במרחב הציבורי, ישנם מאווררים כתחליף. 
2. הטמפ' בחדר האוכל/יום 27 מעלות צלזיוס. 

3. בחדרים 508 ו 509 מיזוג האוויר אינו פועל, בחדרים אלו הורגש עומס חום ונמדדה טמפ' 29 מעלות צלזיוס!!! 
החדרים אינם מאווררים. 

4. ביתר החדרים נמדדה טמפ' הנעה בין 25-27 צלזיוס. 
5. בבירור מול המנהל האדמיניסטרטיבי נמסר כי ישנה תקלה במערכת המיזוג – 3 יחידות שממזגות את החלל הציבורי

במחלקה לתשושי נפש אינן תקינות. 
6. הוצגה הצעת מחיר עבור החלפת 3 מפוחים עבור יחידות הצ'ילרים. 

7. המנהל האדמיניסטרטיבי מסר כי באמצע אוגוסט 2018 יוחלפו היחידות הקיימות ביחידות חדשות. 
8. במחלקה ריח חריף של הפרשות. 

9. מחלקה סיעודית: בהגיענו למחלקה האח לא נמצא, מבירור נמסר כי האח אחראי על ציוד מתכלה במוסד וניגש 
למסור ציוד חסר למחלקה אחרת. 

10. באחד החדרים במחלקה סיעודית א' נמצא בקבוק שתן על הארונית. 
11. במחלקות שבוקרו שרר ריח חריף של הפרשות, הציוד בלוי ומיושן בחלקו, בחלק מחדרי המטופלים לא היו מדי טמפ' 

ובחלקם מדי הטמפ' אינם תקינים, במחלקות השונות ישנה נגיעה בזבובי תסיסה, בתקרות סימני רטיבות/עובש, תקרה 
אקוסטית חסרה, חלק מידיות הדלתות מפורקות, משקופים חלודים ודלתות עץ סדוקות. 

 
הערה: 

 
מבירור שערכנו עולה כי מאז חודש יוני 2018, כאשר נערכה בקרת האגף לגיריאטריה, מערכת המיזוג הנדונה לא פעלה וגם 

אז התחייבו לתיקון וכאמור, חלפו חודשיים המערכת טרם תוקנה!!!! 
 

סיכום: 
 

לאור האמור לעיל איננו ממליצים על אישור תברואי למוסד ולא ניתן יהיה לדון באישור טרם התקנת המערכת באופן מיידי ! 


