
מערכות בריאות



מיקוד קיץ תשע"ב

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/1999

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(

מוסדות בריאות ומוסדות רווחה2

בריאות וחולי3

התבוננות בסיעוד4 )7(

יחידת המטופל וסביבתו בבית–החולים7 )9(

היגיינה של הפרשות הגוף9 )11(

יסודות התזונה10 )12(

דיווח סיעודי12 )5(

כיתה י"א )עיוני בלבד(

כללים להתנהגות התלמידה בזמן העבודה בבית–החולים2

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

 מדידת משקל וגובה

10.1 עד 10.3

נוחות החולה + סיבוכי שכיבה ממושכת7 )5 + 6( 

5.1 עד 5.3, כל פרק 6

זונדות8

טיפולי חום וקור9

חיטוי ועיקור10 )12(

החולה בבידוד11

מתן חמצן ואינהלציות13 )17(

מאזן נוזלים15 )19(

טיפול בחולה מחוסר הכרה17 )22(



מיקוד קיץ תשע"ב

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/1999

הפרקים בתכנית הלימודים

)עדכון(

24.02 שייכללו בבחינה
פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

סיעוד המטופל  

       כיתה י'

היריון ולידה2

התבגרות, גילאי 13—518

בגרות, גילאי 18—645

הקשיש העצמאי — גילאי 865

     כיתה י"א

הטיפול בקשיש1

מצבים פתולוגיים בלידה3

הטיפול ביילוד החולה6

הטיפול בתינוק ובילד החולה7

שלבי הטיפול בחולה המנותח9

    כיתה י"ב

מאפייני המחלקה הפנימית והמחלקה הכירורגית1

מניעת זיהומים2

מחלות לב וכלי דם3

מחלות הלבלב )סוכרת(6

מחלות כבד וכיס המרה9

מחלות השד11

מחלות הדם ומחלות הטחול12

מחלות מערכת העצבים14



מיקוד קיץ תשע"ב

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

889102מדעי הבריאות מדעי הבריאות א' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

י' מדעי הבריאות24.30

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה24.30 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 הפרקפולמונולוגיה

וכן:

המאמר "שאיפה לבריאות", מאת פרופ' פלטיאל וינר   —

המצגת "עישון"  —



מיקוד קיץ תשע"ב

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

889202מדעי הבריאות מדעי הבריאות ב' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורת ניסויכיתהשם תכנית הלימודים

20/02י"אמדעי הבריאות

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שייכללו בבחינהשייכללו בבחינה

הקדמה למדעי הבריאות, 

לקליניקה ולרפואה מונעת

כל הפרק

 כל הפרקנפרולוגיה

 וכן: 

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

להיות במשפחה

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"ב

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

889203מדעי הבריאות מדעי הבריאות ג'   

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

י"במדעי הבריאות24.30
מהדורת ניסוי

  20/02

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה24.30 שייכללו בבחינה

כיתה י"ב

כל ההקדמות וכל הנספחיםהקדמות

כל הפרק, ללא מאמריםגניקולוגיה

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


