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 מזכירות רפואית
  מבח� גמר מעשי

  32מערכת 
  

  הנחיות לנבח�:

  עלי% לבצע את הנדרש במחשב, כמפורט בהנחיות לשאלו!.

  

  בשאלו! זה שני חלקי�.מבנה השאלו� ומפתח הערכה: 

  מיומנויות מחשב  חלק ראשו�

  נקודות  35    הפקת מסמ% רפואי במעבד תמלילי�  א.  

  דותנקו  25      שימוש בגיליו! אלקטרוני   ב.  

  נקודות  20            מצגות   ג.  

  

  נקודות  20      שגרת העבודה של המזכיר/ה הרפואי/ת  חלק שני

  נקודות  100      ס% הכול: 

  

  אי!.חומר עזר מותר לשימוש: 

  אי! לגלוש באינטרנט בעת הבחינה. 

  שעות 4לרשות� 
  

  הוראות מיוחדות:

פרטי, מספר תעודת העליונה של כל אחד מהתדפיסי� את שמ% ה)הקלד בפינה השמאלית  .1

  הזהות של% ותארי% הבחינה.

  בסיו� הבחינה החזר למשגיח/ה את השאלו!, את מחברת הבחינה ואת התדפיסי�.   .2

יד בלתי )א� מתעוררות שאלות בקשר למילי� / מונחי� / טקסטי� שאינ� ברורי� או כתב  .3

  קריא בנספח, פעל לפי שיקול דעת%. אי! אפשרות לקבל סיוע מהמשגיח/ה.
  

  

  בהצלחה!
  )1(מזכירות רפואית סוג  804מגמה 

  32מערכת 
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©

  אי! להעתיק, לצל�, לתרג�, לאחס! במאגר מידע, לשדר או לקלוט 
  בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר שו� חלק משאלו! זה.

  בכתב לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא, ללא רשות 
  מאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

  ההנחיות בשאלו! זה מנוסחות בלשו! זכר, א% מכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד
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 נקודות) 80חלק ראשו�: מיומנויות מחשב (

  נקודות) 35הפקת מסמ� רפואי במעבד תמלילי$ (  א.

  

 2נתונה תבנית ריקה של סיכו� מחלה, ובנספח  1ח . בנספ2)ו 1בסו( השאלו! מצורפי� נספחי� 

  נתו! סיכו� מחלה בכתב ידו של הרופא.

  

  .1, והקלד בקוב* את תבנית הטופס הנתונה בנספח Wordפתח קוב* חדש בתוכנת   .1

  עֵצב את הטופס לפי ההנחיות האלה:  

  bold 15; גודל Davidכותרת ראשית: 

  bold 14 ; גודלDavid": מחלהכותרת משֶנה "סיכו� 

  12; גודל Davidשאר הטקסט: 

 

עליונה של העמוד את שמ% הפרטי, את מספר )פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית  .2

  תעודת הזהות של% ואת תארי% הבחינה.

  

", ושמור בה את המסמ% 2.12צור על שולח! העבודה תיקייה חדשה בש� "מזכירות רפואית,   .3

  בש� "טופס ריק".

  

  וצר( את התדפיס למחברת הבחינה. את הקוב*,הדפס   .4

  

  על פי ההנחיות האלה: 2יד בנספח )הקלד בקוב* "טופס ריק" את סיכו� המחלה הנתו! בכתב  .5

הקלד במקומות הרלוונטיי� את ש� המחלקה, התארי%, פרטי החולה, האבחנה, וש�   א.

  הרופא.

   עֵצב את הטקסט לפי ההנחיות האלה:  ב.

  .12; גודל Davidשורה וחצי. גופ! עברית: מרווח בי! שורות: 

. הקפד להשתמש באותיות גדולות/קטנות 12; גודל Times New Romanגופ! אנגלית: 

  היד.)במינוח הרפואי בהתא� למקור בכתב

  

עליונה של העמוד את שמ% הפרטי, את מספר  )פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית  .6

  חינה.תעודת הזהות של% ואת תארי% הב

  

שעל שולח! העבודה, בש� "גיליו! מהל%  "2.12שמור את הקוב* בתיקייה "מזכירות רפואית,   .7

  מחלה".
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   וצר( את התדפיס למחברת הבחינה. הדפס את הקוב*,  .8

  

" שעל שולח! 2.12שמור את הקוב* "גיליו! מהל% מחלה" שבתיקייה "מזכירות רפואית,   .9

  גיבוי". –ה העבודה ג� בש� "גיליו! מהל% מחל

  

  ר למרכז את תוכ! הגיליו! שהקלדת.ֵש יַ גיבוי"  –בקוב* "גיליו! מהל% מחלה   .10

  

   .הדגש את התארי%  .11

  

  .כחולבצבע גופ!  את ש� הרופא צבע  .12

  

  הוס( קו תחתו! מתחת למילה הראשונה בכל אחת מההמלצות.  .13

  

  התדפיס למחברת הבחינה.גיבוי", וצר( את  –הדפס את הקוב* "גיליו! מהל% מחלה   .14
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  נקודות) 25שימוש בגיליו� אלקטרוני (  ב.

  

  לפני% טבלה ובה נתוני� על מספר בדיקות הד� שנערכו לחולי� מסוימי� במש% חמישה חודשי�: 

  

 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 שם החולה

 12 4 6 5 3 שוקי לימון

 2 16 18 14 9 סמינה סוסיה

 13 9 6 11 21 שלום שלומי

 22 14 11 13 18 רוני כרלי

 10 8 10 11 5 קרין שנית

 5 6 7 8 9 ראובנה רבינה

  

  

  .12; גודל Arialפתח גיליו! אקסל, והקלד בו את הטבלה שלהל! בגופ!   .15

  

  ת! ש� לגיליו!: "בדיקות ד�".  .16

  

  תחו� את הטבלה במסגרת, והוס( בה קווי אור% וקווי רוחב.  .17

  

  ".% הכל בדיקותהוס( לטבלה החדשה עמודה בצד שמאל בש� "ס  .18

  

. מק� את הסכו� משמאל לכל שורה באמצעות פונקציית אקסל סכ� את הערכי� בכל שורה  .19

  בעמודה החדשה שיצרת.

  

  ".לחודש הוס( לטבלה החדשה שורה שכותרתה "ממוצע בדיקות  .20

  

 התוצאה, ומק� את פונקציית אקסל באמצעות חשב את הממוצע של הערכי� בכל עמודה  .21

  מתחת לעמודה המתאימה.
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 פתח גיליו! שני באותו קוב*, והעתק אליו את הטבלה שיצרת.  .22

  

  צבע את כותרות העמודות בצבע רקע אדו�.  .23

  

  ַשנה את עיצוב כותרות העמודות לסגנו! כתב נטוי.  .24

  

  הדגש את שמות החולי�.  .25

  

  הטבלה שיצרת.צור גר( עמודות עבור   .26

  

  ".2009מאי )ת! לגר( כותרת: "מדג� בדיקות ד� ינואר  .27

  

" 2.12שמור את קוב* האקסל בש�: "נתוני� על בדיקות ד�" בתיקיית "מזכירות רפואית,   .28

  שעל שולח! העבודה.

  

עליונה של הכותרת )הגיליונות, והקלד בפינה השמאלית ניפתח כותרת עליונה בכל אחד מש  .29

  הפרטי, את מספר תעודת הזהות של% ואת תארי% הבחינה. את שמ% 

  

  הדפס את שני הגיליונות שבקוב*, וצר( את התדפיסי� למחברת הבחינה.  .30
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  נקודות) 20מצגות (  ג.

  

  פתח את תוכנת פאוור פוינט, והכ! מצגת של שלוש שקופיות.

  

   1שקופית 

לד את הטקסט, ועצב אותו לפי בחר במתאר "שקופית כותרת" מתו% תפריט "פריסה". הק  .31

  ההנחיות הבאות: 

  . Arialסוג הגופ!:

  .54גודל: 
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 2שקופית 

  .את הגר( שיצרת בגיליו! האלקטרוני 2העתק לשקופית   .32

  

  3שקופית 

ובחר במתאר "כותרת ותוכ!" מתו% התפריט "פריסה". הקלד את  ;הוס( שקופית חדשה  .33

  ועצב אותו לפי ההנחיות הבאות:  הטקסט,

  . Arialסוג הגופ!:

  .32 –; טקסט 44 –גודל: כותרת עליונה 

  

  
  
  

  צור על שולח! העבודה תיקייה חדשה בש� "מחלקות פנימיות", ושמור בה את המצגת בש�   .34

  "בדיקות ד�".

  הדפס את המצגת, וצר( את התדפיסי� למחברת הבחינה.  .35
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  נקודות) 20של המזכיר/ה הרפואי/ת ( חלק שני: שגרת העבודה

  . 37+36ענה על השאלות 

  הקלד את התשובות במעבד תמלילי$. אי� להיעזר באינטרנט.

  

א� כמה גורמי� פוני� בו זמנית למזכירה רפואית במחלקת חזה ולב בבית החולי�, באיזה   .36

  סדר עליה להיענות לכל אחד מהגורמי�?

  % בסדר יורד.התחל בפנייה הדחופה ביותר והמש  

  רופא מבקש להזמי! את הבדיקות האחרונות של חולה האמור להשתחרר.  א.

  אחות אחראית מבקשת להזמי! סניטר כדי לשלוח חולה בדחיפות לחדר ניתוח.  ב.

  רופא מבקש להזמי! צוות החייאה לחולה במצב של דו� נשימה.  ג.

ולה שיש חשד שלקה בדלקת רופא תור! מבקש לקרוא לטכנאי רנטג! לצילו� חזה עבור ח  ד.

  ריאות.

  מנהל המחלקה מבקש להדפיס עבורו מאמר רפואי.  ה.

  

  ?מחלקת מידע ורישו� רפואי במה עוסקת  א.  .37

  מי פונה למחלקת מידע ורישו� רפואי?  ב.

  מנה את התהליכי� שעוברי� התיקי� המגיעי� למחלקת מידע ורישו� רפואי.  ג.

של כל אחת  התפקידת מחלקה זו, ותאר את יחידות הפועלות במסגר שלושציי!   .ד

  מהיחידות.

  

העליונה של עמוד התשובות את שמ% הפרטי, -פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית  .38

  את מספר תעודת הזהות של% ואת תארי% הבחינה.

  

" שעל שולח! 2.12העבודה" בתיקייה "מזכירות רפואית  גרתשמור את הקוב* בש� "ש  .39

  העבודה.

  

  וצר( את התדפיס למחברת הבחינה. ,הדפס את הקוב*  .40

  
  
  
  

  בהצלחה!
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  1נספח 

  
  פרטי החולה 

                  ת"ז:
                  ש�:

                 שנת לידה:

  תקווה+ פתח –המרכז הרפואי "שומרו�" 

  

  סיכו$ מחלה 

  

  

  

                                            תארי�:                                       המחלקה:

  

  ש$ הרופא: 

  האבחנה:

  נתוני$/פעולות:
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