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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הסיעוד 879102תורת א' הסיעוד תורת

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

י"איסודות הסיעוד24.01 — י'
מהדורת ניסוי

תשנ"ט/1999

הלימודים בתכנית הפרקים

(עדכון)

בבחינה   שייכללו

הפרק מספר — מרובעים [בסוגריים

[24.01 הלימודים בתכנית שמופיע כפי

בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

בלבד) (עיוני י' כיתה

[2] רווחה2 בריאות ומוסדות מוסדות

[7] בסיעוד4 התבוננות

7.1 עד 7.5

[8] האדם5 בני צורכי

8.1 עד 8.6

[9.2] בבית–החולים7 וסביבתו המטופל יחידת

[10] וכללית8 אישית היגיינה

10.1 עד 10.3

[11] הגוף9 הפרשות של היגיינה

[12] יסודות התזונה10

[5] סיעודי12 דיווח

בלבד) (עיוני י"א כיתה

י"א] כיתה 10 + [13 כיתה י' מדידת סיטורציה וכאב,5 דופק, חום, דם, סימנים חיוניים: לחץ

10.1 עד 10.3 וגובה, משקל מדידת

[6 + 5] סיבוכי שכיבה ממושכת7 תנוחות החולה +

6 כל פרק 5.1 עד 5.3,

[12] ועיקור10 חיטוי

12.1 עד 12.3

[11] בבידוד11 החולה

[13] השתן12 שלפוחית צנתור

[17] ואינהלציות13 חמצן מתן

[20] דם16 עירויים ומתן
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הסיעוד 879202תורת ב' הסיעוד תורת

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

המטופל24.02 י"בסיעוד — י'
ניסוי מהדורת

תשנ"ט/1999

הלימודים בתכנית הפרקים

(עדכון)

בבחינה שייכללו

הפרק מספר — מרובעים [בסוגריים

[24.02 הלימודים בתכנית שמופיע כפי

בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

המטופל סיעוד  

י'        כיתה

[2] ולידה2 היריון

[3] שנה3 גיל עד מהלידה התינוק — 3.3 רק סעיף

[6] 645—18 בגרות, גילאי

י"א      כיתה

[2] בהיריון2 פתולוגיים מצבים

[3] מצבים פתולוגיים בלידה3

[7] החולה7 ובילד בתינוק הטיפול

[9] המנותח9 בחולה הטיפול שלבי

[10] מצבים כירורגיים שונים10

י"ב     כיתה

[3] דם3 וכלי לב מחלות

[6] (סוכרת)6 הלבלב מחלות

[7] התרופות7 פירוט ללא התריס, ויותרת התריס בלוטת מחלות

[8] ה'92 סעיף ללא העיכול, דרכי מחלות

[9] מרה10 וכיס כבד מחלות

[11] א'121 סעיף ללא מחלות השד,

 15

י"ג] 5 [מתוך

העצבים מערכת מחלות
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הבריאות 889102מדעי א' הבריאות מדעי

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

הבריאות24.30 י'מדעי

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה24.30 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י'    כיתה

הקדמה לרפואה מונעת

לקליניקה הקדמה

ולימפה3 המטולוגיה

הדם: מערכת א.

הדם יצירת תהליך —

הדם מרכיבי רקמת —

דם תאי יצירת —

דם תאי הרס —

דם ומספרם סוגי תאי —

מונעת רפואה —

קליניקה —

הלימפה: מערכת ב.

חשיבות המערכת הלימפטית —

בגוף ופיזור תפקוד מבנה, לימפה, כלי —

בגוף ופיזור תפקוד מבנה, הלימפה, קשרי —

תפקוד  מבנה, : (tonsils) והשקדים הטחול התימוס, —

בגוף ומיקום

גורמים — ספורטאים בקרב ואנמיה ברזל "חסר המאמר וכן:

איה המאמר "עישון" מאת ;2003 וסיכונים", מתוך "הרפואה",

משרד של האתר מתוך קנישקווי, ובארי אמיתי יונה פלג,

משרד מתוך האתר של העישון, הבריאות; מצגת בנושא

הבריאות
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה24.30 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

פולמונולוגיה4

הנשימה: של מערכת אנטומיה א.

העליונות הנשימה דרכי —

התחתונות הנשימה דרכי —

ריאות —

חזה בית —

הנשימה: פיזיולוגיה של מערכת ב.

הריאות אוורור —

הריאה נפחי —

בריאות הגזים חילופי —

חמצן, — הדם הנשימה על–ידי מערכת גזי העברת —

דו–חמצני פחמן

בקרת הנשימה מרכזי הנשימה — ויסות ובקרת —

הנשימה על המשפיעים וגורמים

מונעת רפואה ג.

קליניקה ד.
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הבריאות 889202מדעי ב' הבריאות מדעי

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים ניסויכיתהשם מהדורת

הבריאות 20/02י"אמדעי

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינהשייכללו שייכללו הנושאים פירוט

5 רפואה מונעת,פרק לרבות הפרק,  אורולוגיה — כל

מתוך בלזברג, ענת מאת השתן", בדרכי "זיהומים המאמר  וכן

במשפחה". "להיות

8 רפואה מונעת,פרק לרבות הפרק, כל —  גסטרואנטרולוגיה

האתר של מתוך מאירוביץ, יוסף מאת "השמנה", וכן המאמר

בן עמי מאת מגיפה", משקל, "עודף והמאמר משרד הבריאות,

מתוך "גלילאו". סלע,

9 רפואה מונעת,פרק לרבות הפרק, כל —  אנדוקרינולוגיה

האתר מתוך דורית אדלר, מאת "השמנה וסוכרת", המאמר וכן

הבריאות. משרד של
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

הבריאות 889203מדעי ג' הבריאות מדעי

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

הבריאות24.30 י"במדעי
ניסוי מהדורת

  20/02

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה24.30 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

פרק 10  מונעת  רפואה לרבות — אורתופדיה

השלד מערכת א.

עצמות רקמת העצם — .1 

השלד מערכת .2

שרירים ב.

אנטומיה .1

פיזיולוגיה .2

הילדות (בגיל גופנית" ופעילות "אוסטאופורוזיס המאמר וכן

הגופני מאת אסתר גולדשטיין, מתוך "החינוך וההתבגרות),

.2002 אפריל והספורט",

פרק 11 מונעת  רפואה לרבות — גניקולוגיה

הנשית המין מערכת .1

הגברית המין מערכת .2

ריסקין–משיח, שלומית מאת טרום–הריוני", "ייעוץ המאמר וכן

.2004 יולי "הרפואה", מתוך


