דפי עבודה – חלק רפואי

 .1איזה משפט הוא הנכון ?
א .חיסונים ניתנים על פי ארגון הבריאות העולמי לזרים.
ב .מינונים של חיסונים משלבים את החיסון נגד פנאמוקוקס ואבעבועות רוח.
ג .רק כ  3/4-מהאוכלוסייה מקבלים חיסונים נגד חצבת-אדמת.
WHO: Word Health Organization

 .2מערכת הבריאות הלאומית בספרד מאורגנת בשתי רמות או בסביבות של
בריאות .מה הן?

 .3מרכזי הבריאות העיקריים הם מרכזים רפואיים ,שבהם צוותים מורכבים
מרופאים משפחתיים ,רופאי ילדים ,אחיות ,סגל מנהלי ,עובדים סוציאליים,
מיילדות ופיזיותרפיסטים.

נכון
לא נכון
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 .4זהה את כרטיס הבריאות קטלאני :סמן בX -

( EHIC .5כרטיס ביטוח בריאות אירופאי) שהונפק על ידי חבר האיחוד האירופי
מאפשר גישה ללא הגבלה לבריאות בספרד בחינם .

נכון

לא נכון

 .6כל אזור בספרד פיתח שירות טיפול פליאטיבי משלהם בשל
ההטרוגניות .אבל מערכת הבריאות הלאומית נוטה ( ...כתוב מילה אחת
בתיבה)

 .7החוק  41/2002מנובמבר  14מסדיר את (...סמן את התשובה הנכונה)

ג .א  +ב נכונים

ב .זכויות וחובות המטופל

א.

זכויות ואוטונומיה
של המטופל
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 .8סמן את התשובה הנכונה בנוגע לפעילות היומיומית בבית החולים:

א .המטופל הוא המחליט מתי ואיזה סוג טיפול יקבל

ב .שלוש ארוחות מוגשות בכל יום

ג .בדיקה רפואית היא שגרה בכל בוקר

 .9סמן את המשפט שאינו נכון:

א .מחלות קרדווסקולריות הן גורם המוות הראשון בספרד.
ב .העלייה בתוחלת החיים של נשים בשנים האחרונות היתה גדולה יותר.
ג .תמותת תינוקות כתוצאה מתאונות דרכים היא גדולה יותר מאשר בשאר האיחוד האירופי.
ד .המתת חסד נמצאת בדיון ציבורי בימים אלו בספרד.
ה .נתיחות שלאחר המוות נפוצות יותר היום מאשר לפני  25שנים.

ו .רוב הלידות בספרד מתבצעות בבתי חולים למרות שלידות בית הן אפשרות מקובלת.
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 .10החוק מסדיר את ביצוע הפלה במהלך .....שבועות של הריון( .מלא מספר)

CAFACILI
 .11המתת חסד בספרד היא...
חוקית

לא חוקית

 .12אומנת חירום ניתנת לילדים עד גיל...
ג .אומנת חירום
אינה ניתנת בשום
מצב

ב 5 .שנים

א 6 .שנים

 .13סמן את כל המשפטים הנכונים:
א .רופא ו/או מיילדת הם הלו המאשרים את ההריון והקשר הרפואי עמם הוא יחסית תכוף

ב .האפשרות המועדפת היא ללדת בבית חולים פרטי

ג .אין זה הכרחי להוציא ביטוח רפואי הרבה לפני ההריון .אחרת עלול להיות קשה למצוא מבטח

 .14אומנה בסופי שבוע וחגים מתארכת...

א .לא יותר מ 40 -יום בשנה לחיות עם אותה משפחה.

ב .עד שנתיים.

ג .למשך הזמן הנחשב כמיטיב עם הילד.

 .15לפי מגדר ,מתוך  10תורמים...

א .שישה גברים וארבע נשים

ב .ארבעה גברים ושש נשים
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דפי עבודה
מפתח תשובות

ב

טיפול ראשוני  /טיפול מיוחד

נכון

הכרטיס הראשון משמאל

לא נכון
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