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 ט"תשע גמר נוערבחינת 
 מזכירות רפואית

 עיוניגמר מבחן 
 8043שאלון סמל 

 5208מערכת 

 
 :הנחיות לנבחן

 

 .את השאלות בשאלוןו קרא בעיון את ההנחיות שלהלן

 שעות. 2 משך הבחינה:

 .רבות ברירה שאלות 50בשאלון  מבנה השאלון ומפתח הערכה:

 השאלות כולן. לענות עלעליך 

 .כל השאלות שוות בערכן

 .55ציון עובר במבחן:  

 

 הנחיות כלליות:

 את התשובה שבחרת סמן בדף התשובות בכתב יד קריא וברור. .1

 יש לענות על השאלות בדף התשובות בעט בלבד.  .2

 לאחר המבחן יש להחזיר את השאלון ואת דף התשובות למשגיח/ה.  .3

 

 

 

 

 בלשון זכר, אולם מכוונות לנבחן ולנבחנת כאחד.ההנחיות כתובות 

 
 בהצלחה

 אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע,

 לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי,

 שום חלק משאלון הבחינה. –מכני או אחר 

 עשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהואילא י

 ללא רשות בכתב מאת מנהל תחום הבחינות.

 .לתחום בחינות הזכויות שמורות כל© 
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 איזה מהמשפטים הבאים אינו מתאר את הדרישות האישיות ממזכירה רפואית? 

 .בעלת כישורים ארגוניים .א 
 .מעניקה שירות אדיב וסבלני .ב 
 .מוכנה לעבוד בכל מצב ובכל מקום .ג 
 .ונכונה ללמוד ולהתעדכן, עובדת בהתאם לנהלים .ד 

 
 

 המרפאה אסור:לעובדים במזכירות  

 .לבדוק הזמנה של החולה במחשב .א 
 .לפתוח תיק לחולה חדש .ב 
 .למסור מסמכים מתוך התיק לחולה .ג 
 .לקבל תשלום או התחייבות עבור הביקור. ד 

 
 

 תשלום או פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות:-אי 

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

 
 

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

 .פי נפח הפעילות במעבדות-על .א 
 .פי נפח הפעילות במרפאות-על .ב 
 .פי מספר הרופאים-על .ג 
 .פי מספר המיטות-על .ד 

 
 

 מהו "תקן מיטות" בבית החולים? 

 .מספר המיטות המאושרות בתעודת הרישום של בית החולים .א 
 .מספר המיטות התפוסות במחלקות האשפוז .ב 
 .במרפאות של בית החוליםמספר המיטות הקיימות  .ג 
 .מספר המיטות הקיימות בחדרי המיון של בית החולים .ד 
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 איזו מבין הפטירות שלהלן אינה מחייבת דיווח למשרד הבריאות? 

 .שנה 30שטרם מלאו לו , פטירה של חולה במחלה כרונית .א 
 (.פרט לחולים כרוניים)שנה  30פטירת אדם שטרם מלאו לו  .ב 
 .יולדת תוך כדי לידה או תוך כדי אשפוז במחלקת יולדותפטירת  .ג 
  .שעות ממועד קבלתו לאשפוז 24פטירת אדם תוך  .ד 

 
 

 כיצד יש לנהוג במטפל המפלה בין מטופלים מטעמי דת, מין ולאום?  

 . יש לאסור אותו .א 
 . יש להדיח אותו מעבודתו .ב 
 . יש לקנוס אותו .ג 
 . אין חוק העוסק בכך .ד 

 
 

 איך נקרא הצינור שמעביר את השתן מאגן הכליה לשלפוחית השתן? 

 .URETER .א 
 .CYST .ב 
 .RENAL PELVIS .ג 
 .URETHRA .ד 

 
 

 מציינת:  ectomyסיומת  

 . פעולת כריתה .א 
 .פעולת חיתוך .ב 
 .ניתוח ראש .ג 
 .ניתוח השקה .ד 

 
 

 , נמצא:Mitral Valveהמסתם המטרלי  

 .לחדר ימין של הלבבין פרוזדור ימין  .א 
 .AORTA, לאב העורקים, בין חדר שמאל של הלב .ב 
 .בין פרוזדור שמאל של הלב לחדר ימין שלו .ג 
 .כל התשובות אינן נכונות .ד 
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 :-במכון האונקולוגי מטפלים ב 

 . מחלות אנדוקריניות .א 
 .מחלות גנטיות .ב 
 .מחלת האיידס .ג 
 .מחלת הסרטן .ד 

 
 

 ? Aortaמהיכן יוצא אב העורקים  

 .מהחדר הימני בלב .א 
 .מהמחיצה הבין חדרית באזור המסתם הצניפי הגדול .ב 
 .מהעליה השמאלית בלב .ג 
 .מהחדר השמאלי בלב .ד 

 
 

 מהו ההמוגלובין? 

 .לחץ דם ורידי מרכזי .א 
 .היחס בין כדוריות הדם לנוזל הפלסמה .ב 
 .אשר תפקידה קשירת חמצן, הדם האדומותמולקולה הנמצאת בכדוריות  .ג 
 .לחץ זרימת הדם בורידים ההיקפיים .ד 

 
 

 התהליך העיקרי המרחש במעי הגס הוא: 

 .ספיגה חוזרת של מלחי מרה .א 
 .פירוק פחממות וחלבונים .ב 
 .ספיגת מזון .ג 
 .ספיגת מים ומלחים ויצירת הגוש הצואתי .ד 

 
 

 MELANOMA :היא 

 .צואה שחורה .א 
 .מרה שחורה .ב 
 .גידול שחור בעור .ג 
 .סוג עור שחור .ד 
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 היכן נוצרים תאי הדם? 

 .בחדרי הלב .א 
 .בעורק הראשי .ב 
 .במח העצם .ג 
 .בעמוד השדרה .ד 

 
 

 בפעולה של מערכת העצבים הסימפטטית: 

 . האישונים הופכים צרים .א 
 . קצב הלב יורד .ב 
 . Noradrenalineמופרש  .ג 
 .Acetylcholineמופרש .ד 

 
 

 ? atherosclerosisמי מהבאים אינו מזרז הופעתה של טרשת עורקים  

 .רמה גבוהה של חלבון בדם .א 
 .רמה גבוהה של כולסטרול בדם .ב 
 .עישון .ג 
 .עודף משקל .ד 

 
 

 -סובל מנוכחות של  Proteinuria)חולה שסובל מפרוטאינוריה ) 

 .דם בשתן .א 
 .חלבון בדם .ב 
 .חלבון בשתן .ג 
 .חיידקים בשתן .ד 

 
 

 תרופות ממשפחת חסמי תעלות סידן )כגון: אמלודיפין( שייכות לקבוצת התרופות : 

 . תרופות הרגעה .א 
 . תרופות שינה .ב 
 . תרופות להורדת כולסטרול .ג 
 . תרופות להורדת לחץ הדם .ד 
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 בתהליך ההפריה: 

 .ביצית מהשחלה השמאלית ותא זרעמתאחדים ביצית מהשחלה הימנית עם  .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 

 
 

 וא:היפותירואידיזם ה 

 .יתר פעילות בלוטות הרוק .א 
 .יתר פעילות הלבלב .ב 
 .תת פעילות בלוטת המגן .ג 
 . תת פעילות בלוטות הרוק .ד 

 
 

 ( בזכרים ובנקבות? Gameteמה נכון לגבי יצירת הגאמטות ) 

 .תאי הזרע נוצרים בזכר בלידה ואינם מתרבים .א 
 .הביציות בנקבה מתרבות עד הפסקת המחזור .ב 
 .Yבתאי זרע יש תמיד כרומוזום  .ג 
 .אין התחלקות והתרבות של הביציות, לאחר הלידה, בנקבה .ד 

 
 

 שנים? 65איזו מהמחלות הבאות שכיחה מאוד באוכלוסיה מעל גיל  

 .יתר לחץ דם .א 
 .היפותירואידיזם .ב 
 .דלקת ריאות .ג 
 .מחלות רקמת חיבור .ד 

 
 

 הטיפול ביתר לחץ דם אינו כולל: 

 .תוספת מלח למזון .א 
 .דיאטה לירידה במשקל .ב 
 .פעילות גופנית .ג 
 . הפסקת עישון .ד 
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 הטיפול המועדף בקטרקט של העדשה הוא: 

 .החלפת העדשה .א 
 .אנטיביוטיקה .ב 
 .ניקוי העדשה .ג 
 .משקפיים מיוחדים .ד 

 
 

 תגובה אלרגית עלולה להיגרם עקב גירוי על ידי: 

 .צמחים שונים .א 
 .חיידקים .ב 
 .מזון או תרופות .ג 
 .כל התשובות נכונות .ד 

 
 

 חולה עבר כריתת כליה. האבחנה של הכריתה היא: 

 
 .Transfusiont .א 
 .ephrectom N        .ב 
 .Transplantation .ג 
 .אף תשובה איננה נכונה .ד 

 
 

 כל השיטות לקמן הן שיטות הזרקה מלבד: 

 ..S.C .א 
 .P.O. .ב 
 ..I.V .ג 
 .I.M. .ד 

 
 

 מחלה פסיכוסומטית היא: 

 .נפשי–מחלה גופנית ממקור פסיכולוגי  .א 
 .מחלה זיהומית .ב 
 .י האם"מחלה גנטית המועברת ע .ג 
 .מחלה אוטו אימונית .ד 
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 מבוססת על עקרון:Computed Tomography (CT) טומוגרפיה ממוחשבת, 

 .גלי קול בתדר גבוה .א 
 .אקטיבית-קרינה רדיו .ב 
 .קרינת רנטגן .ג 
 . תהודה מגנטית .ד 

 
 

 מה לא נכון לגבי "תופעות לוואי " תרופתיות: 

 . תופעות לוואי יכולות להיגרם כתוצאה מלקיחת שתי תרופות במקביל .א 
 . תופעות לא רצויות יכולות להיגרם גם במינון מינימלי של התרופה .ב 
 . שמגבירה את יעילות האקמול רצויה מאוד משום, לקיחת אלכוהול ואקמול ביחד  .ג 
 . ושלשול הם דוגמאות לתופעות לוואי אפשריות, כאב ראש , בחילה  .ד 

 
 

 מהי הפרטה? 

 .תהליך של העברת נכסים מידיים ציבוריות לידיים פרטיות .א 
 .תהליך של העברת נכסים מידיים פרטיות לידיים ציבוריות .ב 
 .הארגוןפירוט של כל המשאבים הכספיים של  .ג 
 .פירוט הנהלים הנהוגים בארגון פרטי או ציבורי .ד 

 
 

 בית חולים כללי מתפקד במסגרת מנהלית מובנית הכוללת: 

 .הנהלה רפואית בלבד .א 
 .הנהלה אדמיניסטרטיבית בלבד .ב 
 .הנהלה רפואית והנהלה אדמיניסטרטיבית .ג 
 .הנהלה רפואית והנהלה משקית .ד 

 
 

 לכמה ממונים ישירים, נפגעת:בארגון בו עובד כפוף  

 . אחידות הניהול .א 
 .שרשרת הפיקוד .ב 
 . אחידות הפיקוד .ג 
 .יחידת המטה .ד 
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 מכתב שחרור הוא: 

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

 .ממסגרת אמבולטורית        
 .סיכום ביניים של מהלך הטיפול במעבר ממחלקה למחלקה .ד 

 
 

 מסירת מידע רפואי מהתיק הרפואי לאחר שחרור החולה מבית החולים מותרת ל: 

 .מזכירת המחלקה בה החולה היה מאושפז .א 
 .הרופא שטיפל בחולה במחלקה .ב 
 .רפואימחלקת תיעוד במחלקה לרישום ומידע  .ג 
 .מנהל המחלקה בה היה מאושפז החולה .ד 

 
 

 אילו שלבים עובר חולה המגיע באופן דחוף לבית החולים? 

 . קבלת טיפול רפואי ושחרור, ביצוע בדיקות, העברה ישירה למחלקת אשפוז .א 
 .ושחרור, קבלת טיפול רפואי, ביצוע בדיקות, חדר מיון .ב 
 .קבלת טיפול רפואי ושחרור, מחלקת אשפוזהעברה ל, ביצוע בדיקות, חדר מיון .ג 
 .נכונות' וג' תשובות ב .ד 

 
 

 מתי נוצרת לראשונה הרשומה הרפואית? 

 . במפגש הראשון עם שרותי הבריאות .א 
 .במעקב הרפואי אחר העובר .ב 
 .בביקור הראשון אצל הרופא .ג 
 .באשפוז הראשון בבית החולים .ד 

 
 

 אנמנזה היא: 

 .החולה אוסף של תלונות .א 
 .ההיסטוריה הרפואית של החולה .ב 
 .הגורם האחראי להחלטה לאשפז את החולה .ג 
 . אבחנה מבדלת .ד 
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 הדיווח על תנועת החולים במחלקה מוטל על: 

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

 
 

 נכון?מה אינו  –הנחיות טיפול בדואר הנכנס למחלקה  

 .לחלק לתאי צוות במחלקה .א 
 .למסור לנמען מיד דואר שרשום עליו דחוף .ב 
 .לפתוח ולמיין מדי יום ולנהוג בהתאם להנחיות .ג 
 . בגלל עומס עבודה שוטף -לפתוח פעם בשבוע .ד 

 
 

 מהו מזכר? 

 .טופס המשמש את המזכירה לצורך תזכורת .א 
 .סיכום מחלהטופס המשמש את הרופא לצורך כתיבת  .ב 
 .ארגונית-טופס המשמש לתכתובת פנים .ג 
 .ארגונית-טופס המשמש לתכתובת חוץ .ד 

 
 

 סוגי פרוטוקולים קיימים: 

 .איכותי ומילולי, תמציתי .א 
 .תמציתי וסיכום דיון, מילולי .ב 
 .תקשורתי ומעשי, ציבורי, פומבי .ג 
 .שלטוני, חיצוני, פנימי, מעשי .ד 

 
 

 מהו פרוטוקול? 

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

 
 
 



  

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות

 

 

 

 11מתוך  11עמוד         

 מזכירות רפואית   :שם מקצוע הבחינה

 8043  סמל מקצוע הבחינה:

 5208  מערכת:מספר 

 2019קיץ   מועד הבחינה:

 בפרוטוקול מילולי נכתבים דברי המשתתפים : 

 .לאחר שיפור סגנון הדיבור שלהם .א 
 .כציטוט, בגוף ראשון .ב 
 .כציטוט, בגוף שלישי .ג 
 .בגוף שני .ד 

 
 

 מהי התנהגות נכונה כלפי חולה?  

 . יחד עם הקפדה על אמירת אמת לגבי האבחנה, התנהגות מרגיעה ומנחמת .א 
 . בלי אמירת אמת לגבי האבחנה, התנהגות מרגיעה ומנחמת .ב 
 . בלי הבעת רגשות, טיפול שוטף בחולה .ג 
 . כדי להשכיח מהחולה את החרדה, מתן תרופות מרגיעות .ד 

 
 

 מהם היתרונות בהעברת מסר באמצעות מכתב? 

 .בתקשורת ואי הבנת המסר" רעשים"מכתב מונע  .א 
 .שימור המידע ואחזורו במידת הצורך .ב 
 .מכתב מגיע תמיד ליעדו ומונע טעויות .ג 
 .התשובות נכונותכל  .ד 

 
 

 אחד מהעקרונות הבסיסיים בניהול זמן הוא: 

 .ביצוע כל דרישות העובדים בחברה .א 
 .ניהול שיחות טלפוניות .ב 
 .דקות 20מבט בשעון כל  .ג 
 .קביעת סדר עדיפויות .ד 

 
 

 וירוס מחשב הוא: 

 .תקלה זמנית שתוקפת את המחשב בגלל הפעלה לא תקינה  .א 
 . שמטרתו לשפר את פעולת המחשבעדכון תוכנה   .ב 
 .תוכנה או אוסף של הוראות שנועדו לשבש את פעולת המחשב .ג 
 .הנגרמת מהליך כיבוי לא תקין, תקלה זמנית במחשב  .ד 

 
 

 בהצלחה

 


