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 מבוא למקצוע ולתפקיד

 
 
 פיהם המוסד לביטוח לאומי מקצה כספים לקופות החולים?-מהם הגורמים שעל .1

 פי מצבם הכלכלי של המבוטחים.-על .א

 פי גילם ומצבם הכלכלי של המבוטחים.-על .ב

 פי מספר המבוטחים. -על .ג

 המבוטחים וגילם.פי מספר -על .ד

 

 מבוטח רשאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת: .2

 בכל עת שהוא חפץ.  .א

 בתנאי שהוא בריא לחלוטין. .ב

 חולים מסוימת.-בתנאי שהיה מבוטח חמש שנים רצופות בקופת .ג

 אחת לשלושה חודשים.  .ד

 

 תשלום או פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות: אי .3

 השירותים שבסל הבריאות.יפטור את קופת החולים מחובתה לספק את  .א

 יפגע בחלק משירותי הבריאות שקופת החולים מספקת למבוטח. .ב

 שנה. 70-יפגע בשירותי הבריאות שקופת החולים מספקת למבוטחים שגילם מתחת ל .ג

 לא יפטור את קופת החולים מחובתה לספק את כל השירותים שבסל הבריאות. .ד

 

 לים? איזה מהגורמים הבאים אחראי להכנת דוח תנועת חו .4

 מחלקת רשומות. .א

 מחלקת כספים. .ב

 משרד קבלת חולים. .ג

 הנהלת המרפאות. .ד

 

 פי איזה גורם מחשבים את אחוז התפוסה בבית החולים?-על .5

 פי נפח הפעילות במעבדות-על .א

 פי נפח הפעילות במרפאות-על .ב

 פי מספר הרופאים-על .ג

 פי מספר המיטות-על .ד
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 חוק ואתיקה מקצועית

 

 

 ויתור על הסוד הרפואי פירושו:  .6

 חתימת המטופל על כתב ויתור סודיות רפואית  .א

 אי מתן הסכמה על כתב ויתור הסודיות הרפואית .ב

 ויתור על הסודיות הרפואית עם הסתייגות .ג

 חתימת הרופא למטופל, המחייבת אותו לשמירת הסוד הרפואי .ד

 

 פי "חוק זכויות החולה"?-איזה מהמשפטים הבאים נכון על .7

 המטופל זכאי לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלו. .א

 משפחתו הקרובה של המטופל זכאית לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלו. .ב

  המטופל אינו זכאי לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלו. .ג

 המידע הרפואי שייך למוסד הרפואי, ורק הרופא רשאי להעביר אותו למטופל. .ד

 
 מבוא למדעי הרפואה

 

 הזרקת מנה גדולה מדי של אינסולין לחולה סוכרת יכולה לגרום: .8

 להיפרגליקמיה .א

 להיפוגליקמיה .ב

 להקאות ושלשולים .ג

 ketoacidosis-ל .ד

 

 ( הוא:Thrombus) -"תרומבוס"  .9

 דימום. .א

 קריש דם. .ב

 טסית דם. .ג

 חלבון קרישה. .ד

 

 מה נכון לגבי הקיבה? .10

 שניות בטרם יעבור הלאה. 5-4המזון נמצא בקיבה כ  .א

 .Fundus-האחרון של הקיבה לפני היציאה למעי הוא ההחלק  .ב

 נוזל הקיבה חומצי מאוד, דבר העוזר בהגנה של המעי הדק מפני חיידקים. .ג

 הקיבה נמצאת בין התריסריון למעי הגס. .ד

 

 דם( סובל מ:-)אלח  Sepsis"ספסיס"   -חולה שסובל מ .11

 איבוד דם .א

 שינוי במצב הכרה .ב

 איבוד נוזלים .ג

 זיהום קשה .ד
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 (?Hypoxiaהמושג "היפוקסיה" ) מה פרוש .12

 חוסר זרימת דם לאיברים  א.

 חוסר פינוי חומצה מהרקמות. ב.

 חוסר אספקת חמצן לאיברים. ג.

 נפילת לחץ דם. ד.

 

 איך נקרא המסתם בין העלייה השמאלית והחדר השמאלי? .13

 .Tricuspid Valve .א

 .Mitral Valve .ב

 .Aortic Valve .ג

  Pulmonary Valve. .ד

 

 המשפט הנכון:עליך לסמן את  .14

 עורק הוא כלי דם המאפשר זרימת דם בכוון הלב בלבד. .א

 עורק הוא כלי דם המעביר דם מהלב אל הגוף .ב

 עורק הוא כלי דם המעביר תמיד דם עשיר בחמצן .ג

 דרך דפנות העורק עובר החמצן מהדם לתאים. .ד
 

 :-" סובל מDIABETES   MELLITUS" -חולה שסובל מ  .15

 טרשת עורקים  .א

 פקקת ורידים  .ב

 יתר לחץ דם  .ג

 סוכרת  .ד

 

 האבר בנקבה המקבילים לאשכים בזכר הם: .16

 החצוצרות .א

 צוואר הרחם .ב

 השחלות .ג

  Labia majora -ה .ד

 

 באיזה מהמצבים הבאים המערכת החיסונית חלשה מהרגיל? .17

 במהלך החודשים הראשונים לחיים. .א

 בגיל הזקנה. .ב

 בזמן הריון. .ג

 בכל המצבים לעיל יש החלשות של המערכת החיסונית. .ד

 

 מהמשפטים הבאים נכון?מה  .18

 תאים קולטים חמצן ופולטים חמצן. .א

 תאים קולטים חמצן ופולטים פחמן דו חמצני. .ב

 תאים קולטים פחמן דו חמצני ופולטים פחמן דו חמצני. .ג

 תאים קולטים פחמן דו חמצני ופולטים חמצן. .ד
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 היא: Mitochondriaהמיטוכונדריה  .19

 אברון תוך תאי המצוי בגרעין התא .א

 האחראי על הפקת האנרגיה בתא, ע"י שריפת חומרי מזוןאברון  .ב

 אברון המצוי בתוך קרום התא החיצוני .ג

 מופיעה רק בזמן חלוקת התא, כדי לזרז תהליכי חלוקה ע"י אספקת אנרגיה .ד

 

 הטיפול המועדף בקטרקט של העדשה הוא: .20

 החלפת העדשה. .א

 אנטיביוטיקה. .ב

 ניקוי העדשה. .ג

 משקפיים מיוחדים. .ד

 

 -חומציות עשויים למנוע התפתחות תכשירים סותרי .21

 דלקת בדרכי הנשימה. .א

 אלרגיה. .ב

 הפרעות קצב לב. .ג

 כיב קיבה. .ד

 

 איזו פעולה אינה נכללת במסגרת תפקידיה של הסייעת הרפואית? .22

 מתן חמצן. .א

 האכלה ממושכת בגלל ליקוי גופני. .ב

 הזנה דרך זונדה/ גסטרוסטום. .ג

 עריכת דו"ח ניתוח. .ד

 

 בתהליך ההפריה: .23

 מהשחלה הימנית עם ביצית מהשחלה השמאלית ותא זרעמתאחדים ביצית  .א

 כרומוזומים 46מתאחדים שני תאי זרע לתא זרע המכיל  .ב

 כרומוזומים 46כרומוזומים ויוצרות תא אחד עם  23מתאחדות שתי גמטות שבכל אחת  .ג

 כרומוזומים 92כרומוזומים ליצירת תא אחד עם  46מתאחדות שתי גמטות שבכל אחת  .ד

 

 ה אשר ניתן לסווגה לקבוצת התרופות:אספירין היא תרופ .24

 משככי כאבים. .א

 מדללי דם. .ב

 תרופות אנטיביוטיות. .ג

 ב' נכונות.-תשובות א' ו .ד

 

 המידע התורשתי הגנטי נשמר: .25

 ברשת האנדופלסמטית .א

 שבגרעין   D.N.A-ב .ב

 בליזוזומים מסוימים .ג

 בחלבונים שבממברנה .ד
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  ( היא מסוג:Epiduralדוראלית ) -הרדמה אפי .26

 לטיפול שינייםהרדמה  .א

 הרדמה אזורית/מקומית .ב

 הרדמה כללית .ג

 הרדמה הפנוטית .ד

 

כחצי שעה לאחר חלוקת תרופות בבוקר, החולה התלונן על בחילות, פריחה הזעה והרגשה לא טובה, מה  .27

 יכולה להיות הסיבה לכך?

 החולה כנראה מפתח רגישות לתרופה. .א

 החולה לא ישן טוב בלילה. .ב

 לבקרו.אשתו של החולה טרם הגיעה  .ג

 ירידה דרסטית בלחץ הדם. .ד

 

 מחלה פסיכוסומטית היא: .28

 נפשי–מחלה גופנית ממקור פסיכולוגי  .א

 מחלה זיהומית .ב

 מחלה גנטית המועברת ע"י האם .ג

 מחלה אוטו אימונית .ד

 

29. Appendectomy :היא פעולה בה 

 נותנים טיפול תרופתי המשפיע על הכבד. .א

 כורתים את התוספתן. .ב

 מבצעים חוקן באריום. .ג

 לוקחים ביופסיה מהמעי הגס  .ד

 

 מספרים, מה מהבאים נכון: 2ידי -לחץ דם מאופיין על .30

 דיאסטולי -המספר הנמוך מציין לחץ דם סיסטולי, והגבוה  .א

 סיסטולי -המספר הנמוך מציין לחץ דם דיאסטולי, והגבוה  .ב

 כרוני –המספר הגבוה מציין לחץ דם אקוטי, והגבוה  .ג

 שניוני –י, והנמוך המספר הגבוה מציין לחץ דם ראשונ .ד

 

 באמצעות ממוגרפיה ניתן לאבחן: .31

 גידול בערמונית )הפרוסטטה(. .א

 גידול בכבד. .ב

 גידול בשד. .ג

 גידול על העור. .ד

 

 מה מהמשפטים הבאים נכון? .32

 תרופות לא חודרות אף פעם ל"חלב אם " .א

 צעירים וקשישים מגיבים באופן זהה ללקיחת תרופות  .ב

 בהריון אסור להשתמש בשום תרופה  .ג

 מחלות כבד יכולות להשפיע על האופן בו הגוף מפרק את התרופה  .ד
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 מיומנויות ארגון וניהול במערכת הבריאות
 
 ריכוז, בהקשר לארגון הכוונה ל:  .33

 ניידות, והעברת העובדים מתפקיד לתפקיד. .א

 פעולה בתנאים מיוחדים המכתיבים את מבנה הארגון  .ב

 ריכוז הארגון ופריסתו הגיאוגרפית בכל מקום שניתן להגיע אליו  .ג

 ריכוז הסמכויות בידי העומדים בראש הסולם ההיררכי של הארגון  .ד

 

 בית חולים כללי מתפקד במסגרת מנהלית מובנית הכוללת: .34

 הנהלה רפואית בלבד. .א

 הנהלה אדמיניסטרטיבית בלבד. .ב

 הנהלה רפואית והנהלה אדמיניסטרטיבית. .ג

 רפואית והנהלה משקית.הנהלה  .ד

 

 מצב בו למספר מנהלים יש סמכות לבצע את אותן פעולות נקרא: .35

 חפיפת סמכויות  .א

 האצלת סמכויות  .ב

 היקף סמכויות  .ג

 ביזור סמכויות  .ד

 

 מן המרפאה נרשמים חולים הנבדקים:ביו .36

 בחדר המיון. .א

 במרפאות. .ב

 במחלקות אשפוז. .ג

 אף תשובה איננה נכונה. .ד

 

 הרפואית?מתי נוצרת לראשונה  רשומה  .37

 מיד אחרי הלידה. .א

 במעקב הרפואי אחר העובר. .ב

 בביקור הראשון אצל הרופא. .ג

 באשפוז הראשון בבית החולים. .ד

 

 הרשומה הרפואית במיון: .38

 מתעדת את המידע הרפואי הרלבנטי לאירוע ואת המשך הטיפול. .א

 כוללת מלל הכרחי בלבד של סיבת הקבלה. .ב

 אשפוז. אין צורך ברשומה רפואית, אלא אם כן יוחלט על .ג

 הרישום כולל פרטים מזהים בלבד, לפי מספר רץ  .ד

 

 איזה טופס מבין הטפסים הבאים אינו נכלל בין טפסי החובה הבסיסיים ברשומת מטופל באשפוז? .39

 הפניה לאשפוז .א

 כל ניתוח-פרטי .ב

 טופס קבלת החולה ובדיקתו .ג

 טופס מהלך המחלה .ד
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 תיק אחוד פירושו: .40

 תיק המכיל מסמכים של אשפוז בלבד .א

 תיק המכיל מסמכים של מרפאות בלבד .ב

 תיק המכיל מסמכים של אשפוז+ מרפאות חוץ .ג

 תיק המכיל מסמכים של חדר מיון בלבד .ד

 

 מי מחבר את סיכום האשפוז )סיכום מחלה(? .41

 המזכירה הרפואית במחלקת האשפוז. .א

 האחות האחראית במחלקת האשפוז. .ב

 מנהל מחלקת האשפוז. .ג

 הרופא המטפל במחלקת האשפוז. .ד

 

 היא: אנמנזה .42

 אוסף של תלונות החולה .א

 ההיסטוריה הרפואית של החולה .ב

 הגורם האחראי להחלטה לאשפז את החולה .ג

 אבחנה מבדלת  .ד

 

 לאחר שחרור החולה, על המזכירה הרפואית במחלקה: .43

 לבדוק כמותית את גיליון השחרור, ולסדרו לפי סדר קבוע. .א

 להעביר את גיליון השחרור למחלקה לרישום ולמידע רפואי. .ב

 ביומן המחלקה, או במחשב, את תאריך העברת גיליון השחרור. לתעד .ג

 ג' נכונות.-תשובות א' .ד

 

 הפנייה "לכל המעוניין" אופיינית ל: .44

 מזכר. .א

 תשובת ביניים. .ב

 אישור. .ג

 מכתב תודה. .ד

 

 כאשר מעוניינים ליידע גורמים נוספים לנמען מציינים זאת ב: .45

 תפוצה. .א

 מצורפים. .ב

 סימוכין. .ג

 העתקים. .ד

 

 מהו פרוטוקול? .46

 מסמך שהמזכירה מביאה עמה לדיון, הכולל את סדר היום וראשי הפרקים של הישיבה. .א

 מסמך סיכום המתאר בכתב את מהלך הדיון בישיבה ואת ההחלטות שהתקבלו. .ב

 סיכום אשפוז הניתן לחולה. .ג

 סיכום הטיפול הניתן לחולה בחדר המיון. .ד
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 סדנאות לשיפור מיומנויות עבודת המזכירה

 

 של  הזמן יביא ל:ניהול אפקטיבי  .47

 ירידה במוטיבציה וברצון לעבוד. .א

 הפחתה של תחושת הדחק )סטרס(. .ב

 איבוד שליטה על הפעילויות. .ג

 רישום של האנשים המלחיצים. .ד

 

 כיצד נשלח מסמך רפואי דחוף ביותר לבית חולים אחר? .48

 בדואר רשום .א

 באמצעות שליח .ב

 בפקס .ג

 בדואר אקספרס .ד

 

 בטיפול בתלונה יש, בכל מקרה: .49

 מייד על התלונה להגיב  .א

 לקבל אחריות על התלונה. .ב

 להתווכח עם הלקוח על התלונה. .ג

 לשמור על קור רוח, סבלנות וסובלנות. .ד

 

 טכניות מתקדמות –מיומנויות מקצועיות
 

 מהם היתרונות של רשומה רפואית לאומית מבחינת הרופא? .50

 טיפול.קבלת כל המידע באופן אינטגרטיבי, מהיר, מדויק, מלא ומעודכן בכל אתר  .א

 קבלת כל המידע באופן אינטגרטיבי, מהיר, מדויק, מלא ומעודכן באתר משרד הבריאות. .ב

 המידע על החולה מתקבל במהירות. .ג

 המידע זמין בכל מאגרי המידע. .ד
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