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 . אחד מתפקידיו של משרד הבריאות הוא:1

 להפנות חולים לשיקום.  א. 
 למנוע מחלות. ב. 
 לגבות תשלומים ממטופלים. ג. 
 להסיע חולים ממוסד רפואי אחד לאחר. ד. 

 
 
 
 מי יכול להצטרף לתכנית שב"ן )שירותי בריאות נוספים( של קופות החולים? .   2

 כל חבר. א. 
 חברים בריאים בלבד. ב. 
 חברים מוגבלים בלבד. ג. 
 שנה בלבד. 30חברים עד גיל ד. 

 
 
 
 המושג "סל בריאות" מתייחס: .3

 למתן מגוון שירותים מינימליים, שוויוניים שהמדינה מתחייבת לתת לאזרחיה  .א
 כמענה לצרכיהם.    

 למגוון שירותי הבריאות שהאזרח יכול לבחור לעצמו. ב. 
 לרמת השירות המקסימלית הנקבעת ע"י הכנסת. ג. 
 למפרט המזונות המרכיבים תזונה בריאה. ד. 

 
 
 
 מהו "תקן מיטות" בבית החולים? .   4

 מספר המיטות המאושרות בתעודת הרישום של בית החולים. א. 
 מיטות התפוסות במחלקות האשפוז.מספר ה ב. 
 מספר המיטות הקיימות במרפאות של בית החולים. ג. 
 מספר המיטות הקיימות בחדרי המיון של בית החולים. ד. 

 
 
 
 -כאשר משקיעים בפרסום נזקי העישון, מקווים בטווח הארוך .   5

 לחסוך בימי אשפוז. א. 
 לחסוך בתרופות. ב. 
 לחסוך בבדיקות מעבדה. ג. 
 כל התשובות נכונות. ד. 
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 האם הרופא יכול לבצע טיפול בחולה בניגוד לרצונו? .   6 
 כן, החוק מאפשר לרופא להחליט על סוג הטיפול הרפואי הרצוי ולבצעו ללא  .א

 דיחוי או קבלת הסכמה.                      
 לא, החוק מאפשר לרופא לטפל בחולה בניגוד לרצונו כל עוד הדבר נעשה  .ב

 בהסכמת המשפחה.     
 לא, החוק מקנה לחולה את הזכות לבחור בטיפול או לסרב לו. ג. 
 כן, החוק מקנה לחולה זכויות רבות, אולם ההחלטה על הטיפול אינה בידיו. ד. 

 
 
 
 המזכירה הרפואית רשאית לעסוק: .   7

 בצד הרפואי של החולה. א. 
 בצד הטכני והמנהלי סביב החולה. ב. 
 מרשם תרופות לחולה.בהנפקת  ג. 
 ברישום תוצאות בדיקות מעבדה. ד. 

 
 
 
 ( הוא:Thrombus) -"תרומבוס"  .   8

 דימום. א. 
 קריש דם. ב. 
 טסית דם. ג. 
 חלבון קרישה. ד. 

 
 
 
 ? Duodenum –מה נכון לגבי התריסריון  .   9

 הנוזל בתריסריון חומצי מאוד. א. 
 מרי המזון.בתריסריון מתבצעת רוב הספיגה של חו ב. 
 אל התריסריון נפתחים צינורות המרה והלבלב. ג. 
 המרה העודפת בתריסריון מתרכזת בכיס המר.  ד. 

 
 
 

 החומר השמנוני העוטף את האקסון ומהווה שכבת בידוד נקרא: .   10
 תא שוואן. א. 
 מיאלין. ב. 
 סינפסה. ג. 
 נוירוטרנסמיטור. ד. 
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 ?המשפט הנכון הוא .   11
 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. 

 
 
 

 בפעולה של מערכת העצבים הפאראסימפטטית: .   12
 האישונים הופכים רחבים. א. 
 לב עולה.קצב ה ב. 
 Noradrenaline.מופרש  ג. 
 Acety-choline.מופרש  ד. 

 
 
 

 מהי מלנומה? .   13
 גידול שפיר בעור. א. 
 גידול של המלטונין.  ב. 
 גידול ממאיר בעור. ג. 
 גידול בערמונית.  ד. 

 
 
 

 הזרקת מנה גדולה מדי של אינסולין לחולה סוכרת יכולה לגרום: .   14
 להיפרגליקמיה. א. 
 להיפוגליקמיה. ב. 
 להקאות ושלשולים. ג. 
 .ketoacidosis-ל ד. 
   

 
 
 

 מה מהמצבים הבאים אינו קשור למערכת החיסונית? .   15
 אלרגיה. א. 
 מחלות אוטואימוניות. ב. 
 דחייה של איברים מושתלים. ג. 
 אימפוטנציה )אין אונות(. ד. 
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 כלי דם עורקיים במחזור הקטן זורם: .   16 

2 -ם עשיר בד א. 
O

. 

 .CO -דם עשיר ב ב. 

 .2CO -דם עשיר ב ג. 

 .2CHO -דם עשיר ב ד. 
 
 
 

 ראשי? -היכן נמצא השריר הארבע .   17
 בכתף. א. 
 בחזה. ב. 
 בירך.  ג. 
 בצוואר.  ד. 

 
 
 

 שרירי השלד : .   18
 נמצאים רק באזור החוליות והצלעות.  א. 
 הם תמיד שרירים משורטטים.  ב. 
 חלקם לא רצוניים וקשורים למערכת העצבים האוטומטית.  ג. 
 שריר הלב הוא שריר שלד.  ד. 

 
 
 

19   . HYPOTHYROIDISM מתבטא בדרך כלל ב-  
 חולשה, דופק מהיר ורגישות לחום. א. 
 קות.שלשולים, דופק מהיר ובצ ב. 
 חולשה, בצקות, עצירות ורגישות לקור. ג. 
 בצקות בלבד.  ד. 

 
 
 

 שנים מתלונן על זרם שתן חלש ומקוטע, וטפטוף שתן אחרי סיום המתן.  64גבר בן  .   20
 האבחנה הסבירה ביותר בחולה זה היא: 
 התייבשות. א. 
 הגדלה של הערמונית )פרוסטטה(. ב. 
 חסימת מעיים. ג. 
 ל הערמונית )פרוסטטה(. הצטמקות ש ד. 

 
  



  

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות

 
 
 

 

 

 מזכירות רפואית עיוני  :שם מקצוע הבחינה
 8043  :שאלוןסמל 

 5144  מספר מערכת:
 63מסלול  2018קיץ   נוער

  
 

  Type I:מה נכון לגבי סכרת מסוג  .   21
 שנה. 40מתפתחת בדרך כלל במבוגרים מעל לגיל  א. 
 מנגנון המחלה הוא חוסר רגישות של התאים לאינסולין. ב. 
 הטיפול הוא תמיד דיאטה ואינסולין. ג. 
 קיים בדם אינסולין בכמות מספקת כדי למנוע חמצת דם קשה.  ד. 

 
 
 

 מה מבין הבאים אינו מהווה סיכון למחלת לב כלילית? .   22
 שנה. 20רמת כולסטרול גבוהה בדם בגיל  א. 
 שנה. 65רמת כולסטרול גבוהה בדם בגיל  ב. 
 לחץ דם נמוך בגיל צעיר. ג. 
 עישון ממושך ורב.  ד. 

 
 
 

 ידי :-ריאות יכולה להיגרם עלדלקת  .   23
 חידקים. א. 
 וירוסים. ב. 
 ב' נכונות.-תשובות א' ו ג. 
 ב' לא נכונות.-תשובות א' ו ד. 

 
 
 

 מחלה פסיכוסומטית היא: .   24
 נפשי.–מחלה גופנית ממקור פסיכולוגי  א. 
 מחלה זיהומית. ב. 
 מחלה גנטית המועברת ע"י האם. ג. 
 מחלה אוטו אימיונית. ד. 

 
 
 

 מחלת הסכרת גורמת לסיבוכים הבאים: .   25
 פגיעה כליתית. א. 
 פגיעה בעיניים ובראיה. ב. 
 דם קטנים.-פגיעות בכלי ג. 
 כל התשובות נכונות. ד. 
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 כל הפרטים הבאים יופיעו בדו"ח הניתוח פרט ל: .   26
 פרטי החולה. א. 
 האבחנה בגללה נותח החולה, וסוג הניתוח. ב. 
 טוריה הרפואית של משפחת החולה.ההיס ג. 
 תיאור מהלך הניתוח. ד. 

 
 
 

 מבוססת על עקרון:Computed Tomography (CT) טומוגרפיה ממוחשבת, .   27
 גלי קול בתדר גבוה. א. 
 אקטיבית.-קרינה רדיו ב. 
 קרינת רנטגן. ג. 
 תהודה מגנטית.  ד. 

 
 
 

 מה נכון לגבי איתור מומים מולדים בעוברים? .   28
 תמיד יכולים להתגלות בבדיקת חלבון עוברי בדם. א. 
 תמיד ניתנים לגילוי בבדיקת כרומוזומים. ב. 
 סאונד בתקופת ההיריון. -חלקם ניתנים לגילוי באולטרא ג. 
 ב' נכונות. -תשובות א' ו ד. 

 
 
 

 ? atherosclerosisמי מהבאים אינו מזרז הופעתה של טרשת עורקים  .   29
 של חלבון בדם. רמה גבוהה א. 
 רמה גבוהה של כולסטרול בדם. ב. 
 עישון. ג. 
 עודף משקל. ד. 

 
 
 

 בתא המין הזכרי )הזרע( יש: .   30
 כרומוזומים. 46 א. 
 בלבד. Xכרומוזומים כולל כרומוזום מין מסוג  23 ב. 
 בלבד. Yכרומוזומים כולל כרומוזום מין מסוג  23 ג. 
 . Yאו  Xכרומוזומים כולל כרומוזום  23 ד. 
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 באיזו מעבדה בודקים את אחוז הנאוטרופילים בדם: .   31

 כימית. א. 
 מיקרוביולוגית. ב. 
 פתולוגית. ג. 
 המטולוגית. 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. 

 
 
 

 מצב בו למספר מנהלים יש סמכות לבצע את אותן פעולות נקרא: .   33
 חפיפת סמכויות.  א. 
 האצלת סמכויות.  ב. 
 יקף סמכויות. ה ג. 
 ביזור סמכויות.  ד. 

 
 
 

 ריכוז, בהקשר לארגון הכוונה ל:  .   34
 ניידות, והעברת העובדים מתפקיד לתפקיד. א. 
 פעולה בתנאים מיוחדים המכתיבים את מבנה הארגון.  ב. 
 ריכוז הארגון ופריסתו הגיאוגרפית בכל מקום שניתן להגיע אליו.  ג. 
 העומדים בראש הסולם ההיררכי של הארגון.ריכוז הסמכויות בידי  ד. 

 
 
 

 הארגון הציבורי מתאפיין, בין השאר, ב: .   35
 שיקולים כלכליים והפקת רווחים. א. 
 פתיחות לשינויים. ב. 
 קביעת מדיניות ע"י הדרג הפוליטי. ג. 
 פרסומת. ד. 
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 סיכום טיפול נכתב כאשר: .   36

 ם המלא בעת שחרור החולה.הרופא לא הספיק לכתוב את הסיכו א. 
 החולה עובר ממחלקה למחלקה באותו בית חולים. ב. 
 החולה מוזמן לאשפוז חוזר בעוד חודשיים. ג. 
 לא הגיעו כל בדיקות המעבדה. ד. 

 
 
 

 טופס טראומה ממלאים לחולה שהתקבל: .   37
 עקב תאונה. א. 
 עקב חבלה מסוגים שונים. ב. 
 עקב תאונת עבודה. ג. 
 התשובות נכונות.כל  ד. 

 
 
 

 המצאות תיק רפואי בעת אשפוזו של החולה, היא באחריות של: .   38
 אח/ות אחראי/ת על המשמרת במחלקה. א. 
 הארכיון הרפואי של בית החולים. ב. 
 מנהל המחלקה ו/או סגנו. ג. 
 מזכיר/ה רפואי/ת. ד. 

 
 
 

 )ויתור על סודיות( כדי לקבל מידע רפואי  אילו גורמים אינם חייבים בטופס וס"ר .   39
 על חולים?           
 המשטרה, עורך הדין של החולה, בית המשפט )צו מנומק(. א. 
 בית המשפט )צו מנומק(, הרופא המטפל, הצבא. ב. 
 הרופא המטפל, המשטרה, המשפחה הקרובה של החולה. ג. 
 החולה, בית המשפט  ד.        המשפחה הקרובה של החולה, עורך הדין של 

 )צו מנומק(.                     
 
 
 

 מכתב שחרור הוא: .   40
 מכתב המשחרר את הרופא מאחריות לטיפול. א. 
 דו"ח ניתוח. ב. 
 מכתב שמקבל החולה בשחרור מאשפוז, בשחרור מחדר מיון או בשחרור  ג. 

 ממסגרת אמבולטורית.                     
 של מהלך הטיפול במעבר ממחלקה למחלקה.סיכום ביניים  ד. 
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 הדיווח על תנועת החולים במחלקה מוטל על: .   41

 האחות הראשית.  א. 
 מנהל המחלקה. ב. 
 מזכירת המחלקה. ג. 
 הרופא התורן. ד. 

 
 
 

 מה אינו נכון? –הנחיות טיפול בדואר הנכנס למחלקה  .   42
 לחלק לתאי צוות במחלקה. א. 
 לנמען מיד דואר שרשום עליו דחוף.למסור  ב. 
 לפתוח ולמיין מדי יום ולנהוג בהתאם להנחיות. ג. 
 בגלל עומס עבודה שוטף.  -לפתוח פעם בשבוע ד. 

 
 
 

 מי מחבר את סיכום האשפוז )סיכום מחלה(? .   43
 המזכירה הרפואית במחלקת האשפוז. א. 
 האחות האחראית במחלקת האשפוז.  ב. 
 אשפוז.מנהל מחלקת ה ג. 
 הרופא המטפל במחלקת האשפוז.  ד. 

 
 
 

 איזה אתר אינטרנט משמש יותר מכול לאיתור מידע? .   44
 .Yahoo א. 
 . Tapuz ב. 
 Google. ג. 
 .Walla ד. 

 
 
 

 בפרוטוקול מילולי נכתבים דברי המשתתפים : .   45
 לאחר שיפור סגנון הדיבור שלהם. א. 
 בגוף ראשון, כציטוט. ב. 
 שלישי, כציטוט. בגוף ג. 
 בגוף שני. ד. 

 
 

  



  

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
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 כאשר מעוניינים ליידע גורמים נוספים לנמען מציינים זאת ב: .   46

 תפוצה. א. 
 מצורפים. ב. 
 סימוכין. ג. 
 העתקים. ד. 

 
 
 

 שיתוף חולה בהחלטה רפואית מוצדק כי: .   47
 מרבית החולים מעדיפים לקבל מידע רפואי ואחר. א. 
 מקצועית מחייבת. זו נורמה אתית ב. 
 תוצאות הטיפול אצל חולים השותפים בהחלטות, טובות יותר. ג. 
 כל התשובות נכונות. ד. 

 
 
 

 מהם אמצעי התקשורת החדישים העומדים לרשות המזכירה הרפואית בעידן  .   48
 הטכנולוגיה המודרנית? 
 דואר אלקטרוני, אינטרנט, מחשב, טלפון ופקס. א. 
 יומן משרדי.פקס, טלפון,  ב. 
 יומן משרדי, טלפון, פקס, דואר רשום. ג. 
 טלפון, דואר רשום, טלפקס, מחשב. ד. 

 
 
 

 פיו עליה -להלן משימות המוטלות על המזכירה הרפואית. מהו הסדר הנכון שעל .   49
 לבצע את המטלות, מהמטלה הדחופה ביותר למטלה הדחופה פחות?    

 . להזמין ציוד רפואי למחלקה.1 
 . להזמין מנות דם לחולה הסובל מאנמיה קשה.2 
 . להזעיק רופא לביצוע החייאה במחלקה.3 
 . לשלוח בדחיפות בפקס סיכום מחלה של חולה המאושפז בבית חולים אחר, 4 

 במחלקת טיפול נמרץ לב.        
 

 .  4, 3, 2, 1 א. 
 . 4, 1, 2, 3 ב. 
 . 1, 4, 3, 2 ג. 
 . 1, 4, 2, 3 ד. 
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 וירוס מחשב הוא: .   50
 תקלה זמנית שתוקפת את המחשב בגלל הפעלה לא תקינה.  א. 
 עדכון תוכנה שמטרתו לשפר את פעולת המחשב.   ב. 
 תוכנה או אוסף של הוראות שנועדו לשבש את פעולת המחשב. ג. 
 תקלה זמנית במחשב, הנגרמת מהליך כיבוי לא תקין.  ד. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ה צ ל ח ה !
 


