
מערכות בריאות



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

879102תורת הסיעוד תורת הסיעוד א' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

י' — י"איסודות הסיעוד24.01
מהדורת ניסוי 

תשנ"ט

הפרקים בתכנית הלימודים 

)עדכון(

 24.01 שייכללו בבחינה 

]בסוגריים — מספר הפרק כפי שמופיע 
בתכנית הלימודים 24.01[

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

כיתה י' )עיוני בלבד(

התבוננות בסיעוד4 )7(

צורכי בני אדם5 )8(

היגיינה אישית וכללית8 )10(

קוד אתי11 )4(

דיווח סיעודי12 )5(

כיתה י"א )עיוני בלבד(

תקשורת בין–אישית3

סימנים חיוניים: לחץ דם, חום, דופק, מדידת סטורציה וכאב, 5 )13 כיתה י' + 10 כיתה י"א(

מדידת משקל וגובה

יציבה6 )4(

נוחות החולה + סיבוכי שכיבה ממושכת7 )5 + 6( 

5.1 עד 5.3, כל פרק 6

חיטוי ועיקור10 )12(

החולה בבידוד11

טיפול בחולה מחוסר הכרה17 )22(



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

879202תורת הסיעוד תורת הסיעוד ב' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

י' — י"בסיעוד המטופל24.02
מהדורת ניסוי

תשנ"ט

הפרקים בתכנית הלימודים

)עדכון(

24.02 שייכללו בבחינה
פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

סיעוד המטופל  

       כיתה י'

התינוק מהלידה עד גיל שנה3

גיל המעבר, גילאי 45—765

הקשיש העצמאי — גילאי 865

     כיתה י"א

הטיפול בקשיש1

מצבים פתולוגיים בהיריון2

מצבים פתולוגיים במשכב הלידה4

הטיפול ביילוד החולה6

שלבי הטיפול בחולה המנותח9

    כיתה י"ב

מניעת זיהומים2

מחלות לב וכלי דם3

מחלות הלבלב )סוכרת(6

מחלות בלוטת התריס ויותרת התריס7

מחלות דרכי העיכול8

מחלות כבד וכיס המרה9

מחלות בדרכי השתן10



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

889102מדעי הבריאות מדעי הבריאות א' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

תשע"גי' מדעי הבריאות24

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה24 שייכללו בבחינה

כיתה י'   

כל הפרקהקדמות

כל הפרקקרדיולוגיה

וכן: 

המאמר "אוטם שריר הלב ודחק נפשי", מאת ד"ר שמחה   —

מיזל

המאמר "יתר לחץ דם", מאת יגאל שביל  —

 כל הפרקהמטולוגיה ולימפה

 וכן המאמר "חסר ברזל ואנמיה בקרב ספורטאיות", 

מאת ש' פורטל, מ' אפשטיין וג' דובנוב



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

889202מדעי הבריאות מדעי הבריאות ב' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורת ניסויכיתהשם תכנית הלימודים

תשע"גי"אמדעי הבריאות24

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה24 שייכללו בבחינה

הקדמה למדעי הבריאות, 

לקליניקה ולרפואה מונעת

כל הפרק

 כל הפרקנוירולוגיה

וכן: 

המאמר "הפרעות שינה ופגיעה בתפקודי היום יום   —

 בילדים", מאת בת–חן דגן–פרידמן, אריאל טרסיוק 

ואשר טל

המצגת "השפעת סמים על מערכת העצבים ועל   —

ההתנהגות"

כל הפרקאנדוקרינולוגיה

וכן:

—  המאמר "גורמי סיכון ומניעת סוכרת מסוג 2", מאת ד"ר 

יאיר ירושלמי ופרופ' יאיר יודפת

המאמר "השיפור בגובה הסופי לאחר טיפול בהורמון   —

גדילה", מאת ד"ר דוד שטריך



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

889203מדעי הבריאות מדעי הבריאות ג'   

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

תשע"ג  י"במדעי הבריאות24

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה24 שייכללו בבחינה

כיתה י"ב

כל הפרקגסטרואנטרולוגיה

וכן: 

המאמר "עודף משקל, מגיפה", מאת בן עמי סלע, מתוך   — 

גליליאו, ינואר 2005

המאמר "מחלת המילניום — השמנה", מאת פרופ' אדי   — 

קרניאלי, מדיקל 2006

כל הפרקאורתופדיה

וכן:

המאמר "אוסטיאופורוזיס ופעילות גופנית מגיל הילדות   —

וההתבגרות", מאת אסתר גולדשטיין

המאמר "ויטמין D — יש חדש תחת השמש?" מאת ד"ר   —

דוד דביר


