
דפי עבודה



נושאי בריאות
השתלות איברים

 ?האם יש חוק השתלות בישראל .1
 כן
 לא

 ?האם יש בישראל השתלות מתורמים חיים .2
 כן
 לא

 ?האם יש בישראל השתלות מתורם מת .3
 כן
 לא



נושאי בריאות
השתלות איברים

 ?מתי התבצעה ההשתלה הראשונה בישראל .4
1984 
1974 
 1994 
 1964 

 ?איזה סוג של השתלה היה הראשון בישראל .5
 כבד
 כליה
 מעי 
 לב

 ?איזה סוג של השתלות מתרחש היום בישראל .6
 לב ומעי 

 רק לב וכליות
 רק מעי ועור 

 כליה, כבד, לב, ריאה, קרנית 



נושאי בריאות
השתלות איברים

האם בישראל ניתן לחתום על כרטיס הסכמה לתרומת איברים? .7
 כן
 לא

 ?האם ניתן לבצע השתלה אלטרואיסטית בישראל .8
 כן
 לא

 .? מה תפקידה של אחות מתאמת השתלות .9

 ?אילו איברים מתורם חי ניתן להשתיל בישראל .10
 מעיים ולב
 כליה וריאה
 ג. כליות וכבד
 ד. עור ועצמות



נושאי בריאות
טיפול פליאטיבי/סוף החיים

 ?בישראל, קיימת אפשרות לבקש המתת חסד .11
 אמת
 שקר

בישראל קיים חוק המסדיר את מטרות הטיפול הפליאטיבי (מרפא, .12
 ?(תומך
 אמת
 שקר

 ?החוק המסדיר את נושא המוות המכובד בישראל נקרא .13
 חוק זכויות החולה
 חוק החולה הגוסס

 חוק ההשתלות 
 חוק האדם וחירותו



נושאי בריאות
טיפול פליאטיבי/סוף החיים

 ?העיקרון האתי המרכזי של חוק החולה הגוסס הוא .14
 אוטונומיה

 צדק
 שיוויון

 אי גרימת נזק 

בטיפול פליאטיבי לפי החוק, האם המשפחה זכאית לטיפול כחלק .15
 ?מהטיפול בחולה

 אמת
 שקר

 ?הטיפול הפליאטיבי/התומך מיועד רק לחולים אונקולוגיים  .16
 אמת
 שקר



נושאי בריאות
מבנה מערכת הבריאות

סמן/י נכון או לא נכון .17

א. בריאות הציבור בישראל, בעיקר ציבורית, מעט מרכזים רפואיים 
פרטיים. נכון / לא נכון

ב שיעור האחיות בישראל הוא 5.7 אנשים ל -1000 נפש. נכון / לא.
נכון

ג. משרד הבריאות אחראי על בריאות הציבור בישראל. נכון / לא נכון
ד. חוק זכויות החולה אינו מספק שירותי בריאות לחולה. נכון / לא נכון
ה. רוב האחיות בישראל נמצאות הן בעלות אקדמית. נכון / לא נכון
. שירותי בריאות הנפש הם באחריות משרד הבריאות. נכון / לא נכון
ז. בריאות האוכלוסייה המבוגרת בישראל באחריות משרד הבריאות

נכון / לא נכון
/ ח. זמינות שירותי הבריאות לקהילה היא לפי לוח השנה העברי. נכון

לא נכון



נושאי בריאות
מבנה מערכת הבריאות

 ?איזה סוג של אחיות מרכיב את רוב אנשי הסיעוד בישראל .18
 RN (אחות מוסמכת) 
 PN (אחות מעשית) 
 NP (אחות מומחית) 

PA (עוזרת רופא) 

 ?מה תפקידן של מרפאות קופות החולים בישראל .19
 מתן שירותי רפואה מונעת וקידום הבריאות
 טיפול רק באוכלוסייה הקשישה בישראל 

 מתן חיסונים לתינוקות ופעוטות בלבד 
 מתן שירותים רפואיים פרטיים לאוכלוסייה 

 ?מה היתרון של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל .20
 מתן שירותי בריאות לאוכלוסייה בישראל 

 מתן שירותים רק לחולים מאושפזים בישראל .
 מתן שירותי בריאות למרכזים רפואיים ציבוריים ופרטיים בישראל 

 מתן שירותי בריאות לתיירים בישראל



נושאי בריאות
מבנה מערכת הבריאות

 ?מהו הגורם העיקרי לתמותה בישראל .21
 התקפי לב 

 מחלת הסרטן 
 שבץ 

 .מוות בלידה

 ?האם יש למשרד הבריאות מרכזים רפואיים בישראל .22
 למשרד הבריאות אין מרכזים רפואיים בישראל 

 .רוב המרכזים הרפואיים הם בבעלות משרד הבריאות.
 רוב המרכזים הרפואיים הם בבעלות קופות החולים 

 מיעוטם של המרכזים הרפואיים הם בבעלות משרד הבריאות 

 ?כמה קופות קיימות בישראל .23
 1 

 2 
 3 
 4 


