
 
 

 בבריאות וסיעוד םנושאים ייחודיי

 שאלות

 

נחשב "טיפול תומך" ו  בטורקיהשל טיפול פליאטיבי  המושג .1

 כאב. לטיפול באיזון"סיעודי" ונחשב שווה ערך 

 נכון/לא נכון

 המתת חסד היא חוקית בטורקיה. .2

 נכון/לא נכון

 בטורקיה קיימים בתי קברות לכאלה שאינם מוסלמים. .3

 נכון/לא נכון

 שריפת הגופה אינה אפשרית בטורקיה עקב העדר משרפות. .4

 נכון/לא נכון

)תתכן  המוסדות בהם קיימים מעקבי הריון ללא תשלום הם .5

 יותר מתשובה נכונה אחת(:

 רופא משפחה )רפואה ראשונית( .א

 בתי חולים פרטיים ליולדות .ב

 מרפאת חוץ גניקולוגית/מיילדותית בבתי חולים של המדינה. .ג

 פרטיות של גניקולוגים.מרפאות  .ד

 נשים רשאיות לבחור את בית החולים בו יבואו ללדת. .6

 נכון/לא נכון

אשפוז לאחר לידה רגילה הוא בד"כ יום אחד ולאחר לידה  .7

 ימים. 2בניתוח קיסרי 

 נכון/לא נכון

אם תינוק נמצא במעקב באופן פרטי של רופא משפחה רשום,  .8

 אין צורך לדווח על חיסונים.

 נכון/לא נכון

 סמנו מהם החיסונים המוצעים אך שאינם חובה: .9

 p-B: Hepatitis B Vaccine .א



 
 Route virus (RVA) .ב

 KPA: Kanjuge Pneumococcal Vaccine .ג

 A: Oral Polio Vaccine (Polio) Vaccine .ד

 Td: Adult Type Diphtheria - Tetanus Vaccine .ה

 ,DaBT - IPA - Hib: Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Inactive Polio .ו

Hemophilus Influenza Type B Vaccine (Five Combination Vaccine) 

 abdT-IPA, Human Papilloma Virus .ז

 ,Influenza (FNA) .ח

 BCG: Bacille-Calmette-Guerin (TB) Vaccine .ט

 Meningococcus (KMA4) .י

אם אין לכך הצדקה רפואית לבריאות האם עד תום השבוע  .10

 עפ"י בקשתה. ן. ניתן לסיים את ההיריוהעשירי להריון

 נכון/לא נכון

אין צורך בחתימת שני ההורים במקרה של עירוי אצל מטופל  .11

 שאינו קריטי.

 נכון/לא נכון

 מהן הבדיקות שעורכים למנת דם לתרומה? .12

 מהם האיברים שניתן להשתיל בטורקיה? .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 תשובות

 נכון .1

 לא נכון .2

 נכון .3

 נכון .4

 + גא  .5

 נכון .6

 נכון .7

 לא נכון .8

 ב, ה, ז, ח, י .9

 נכון .10

 לא נכון .11

12. Anti-HIV (AIDS), Anti-HCV (Hepatit C), HBsAg (Hepatit B), Frengi 

(Sifilis), Blood type tests 

 כליה, כבד, לב, ריאות, לבלב, מעי דק .13

 

 


