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תרומת איברים

 ?האם יש חוק השתלות בישראל
 כן 

 לא 

 ?האם יש בישראל השתלות מתורמים חיים .2
 כן 

 לא 

 האם יש בישראל השתלות מתורם מת? .3
 כן 

לא 
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 ?מתי התבצעה ההשתלה הראשונה בישראל .4
A. 1984 
B. 1974 
C. 1994 
D. 1964 

 ?איזה סוג של השתלה היתה הראשונה בישראל .5
A. כבד 
B. כליה 
C. מעי 
D. לב 

 ?איזה סוג של השתלות מתבצע היום בישראל .6
A. לב ומעי 

B. רק לב וכליה 
C. רק מעי ועור 

D. כליה, כבד, לב, ריאות, קרנית 
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?האם בישראל ניתן לחתום על כרטיס הסכמה לתרומת איברים .7
A. כן 

B. לא 

 ?האם ניתן לבצע השתלה אלטרואיסטית בישראל .8
A. כן 

B. לא 
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 ?מה תפקידה של אחות מתאמת השתלות .9

 ,תפקיד מתאמי ההשתלות הוא לתאם בין המרכז הלאומי להשתלות
 המרכז הרפואי המורשה ומרכזים רפואיים מורשים אחרים בתחום

 .נטילת איברים והשתלת איברים
 מתאם ההשתלות אחראי גם על הדרכת הצוותים הרפואיים בנושא
 איתור וטיפול בתורמי איברים וקיום פרוטוקולים רפואיים, הנדרשים
 להליך התרומה ולהנצלת האיבר (שמירת האיבר במצב שיאפשר

 .(השתלתו באחר
 לשם ביצוע תפקידיהם רשאים מתאמי השתלת אברים לעיין ברישומים

 וברשומות הרפואיות המתנהלים במרכז רפואי מורשה והקשורים
 לתחום נטילת אברים או השתלת אברים, כולל בחומרים הקשורים

 למצבו הרפואי של אדם שהושתל בו אבר, וכן לקבל לידיהם כל מידע
 ;אחר הדרוש להם והנוגע לעניין

 מתאם ההשתלות אחראי לאתר את מועמדים לתרומת איברים, מקרב
 .אלה שעומדים בקריטריונים רפואיים, ושנקבע אצלם מוות מוחי

 מתאם ההשתלה אמור להיקרא בכל מקרה של מחוסר הכרה מונשם
 עם נזק מוחי חמור. מתאם ההשתלות הוא זה שעומד בקשר מול

 .משפחת החולה בעניין התרומה
 :לאחר שמאתרים את המועמד לתרומה, המתאם פועל בשני מישורים
 ליווי משפחתו של המועמד לתרומה בעת ההודעה על המוות, ובהמשך

 ;פונה למשפחה בבקשה לתרום איברי הנפטר
 תיאום של טיפול ייחודי לשימור האיברים, וביצוע בדיקות מיוחדות

 שתאשרנה את תפקודם התקין של האיברים, עליהם מופקד נאמן
 .השתלות

 בפרק הזמן שבין קביעת המוות המוחי לקריסת מערכות של גוף
 הנפטר, המתאם פונה למשפחה לקבל הסכמתה לתרומת איברים

 ..ולארגון הניתוח לנטילת האיבר
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 ?אילו איברים מתורם חי ניתן להשתיל בישראל .10

A. מעי ולב 
B. כליה וריאה 
C. כליה וכבד 
D. עור ועצם 

 
 
 

 ?בישראל, קיימת אפשרות לבקש המתת חסד .11
A. נכון 

B. לא נכון 
 

? בישראל קיים חוק המסדיר את מטרות הטיפול הפליאטיבי.12
A. נכון 

B. לא נכון 
 

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

 חוק האדם וחירותו
 
 
 

טיפול פליאטיבי/סוף החיים
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?העיקרון האתי המרכזי של חוק החולה הגוסס הוא .14

A. אוטונומיה
B. צדק
C. שיוויון

D. אל תעשה נזק

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

A. נכון
B. לא נכון

?הטיפול הפליאטיבי/התומך מיועד רק לחולים אונקולוגיים .16
A. נכון

B. לא נכון
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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
 ו. 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
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 ?איזה סוג של אחיות מרכיב את רוב אנשי הסיעוד בישראל
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
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 ?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 


