
מהו אוטם שריר הלב? מהו שבץ מוחי?

כיצד מטפלים ומאבחנים בעיות לבביות?

איך מבצעים צנתור?

מהו מבנה הלב וכיצד פועל?

פרפור חדרים? פרפור עליות? מהי אי ספיקת לב?

ג"מהי בדיקת אק  ?

 סטטיניםמהם  ?

מי הוא הרוצח השקט?

 ועוד!!!



כיצד מפענחים  ? מה בודקים בהם? מהן בדיקות דם
?בדיקות דם

ממה מורכבת וכיצד פועלת? מהי מערכת הלימפה?

מה זה אומר כאשר רמת ההמוגלובין שלי נמוכה?

מהם סוגי האנמיה? מהי אנמיה?

 מהם סוגי הדם ואיזה תרומות דם ניתן לבצע?

מהן מחלות אוטואימוניות?

 ועודועוד!!



מהם הורמונים? מהו מחזור הוסת?

מהם החלקים במערכת הרבייה הזכרית והנקבית?

וכיצד פועלים, מהם אמצעי מניעה?

אימוני כושר עצימים מובילים /סטרס/מדוע הפרעת אכילה
? להפסקת מחזור הוסת

מה קורה בסוף בזמן ? מהם השלבים של התפתחות העובר
?מהם טיפולי פוריות? הריון

 מה הטיפולים המתאימים? ויסתיתמהי תסמונת קדם?

 ועודועוד!!



מהם תפקידי הכליה?

מהן אבנים בדרכי השתן וכיצד מטפלים בהן?

מדוע אי ספיקת כליות מסוכנת?

מתי מבצעים אותן? מהי השתלת כליה? מהי דיאליזה?

מהי בדיקת שתן  ?

מה ניתן לאתר בבדיקת שתן?

מה הקשר בין לחץ דם ואי ספיקת כליות?

איזה הורמונים מייצרת הכליה ?

מה תפקידם?

 ועודועוד..



מהם בלוטות אנדוקריניות? מהם הורמונים?

מהי מחלת סוכרת?

מה הקשר בין בלוטת  ? מה תפקידה של בלוטת התריס
?הרזיה? השמנה? התריס וקצב חילוף החומרים

מהי בלוטת ההיפופיזה ועל מה אחראית?

היכן מיוצר אדרנלין ומה תפקידו?

מה תפקידו? מהו הורמון גדילה?

 ועודועוד..



מהו מבנה המוח?

סמים על המוח/מהם השפעות של תרופות?

כיצד פועלים החלקים השונים במוח?

 התפתחות המחלה, הזכרוןמחלות הקשורות באיבוד  ,
.'וכותסמינים 

איברים/מחלות הקשורות בניוון שרירים.

מהו שבץ מוחי?

מהם רפלקסים ?

מהי בדיקת רפלקסים?

 ועודועוד..



 הגסטרוכיצד פועלת מערכת?

מהו סרטן המעי הגס?

תחושת רעב ושובע, השמנה, מה הקשר בין הורמונים  ?

סוכרת, צהבת, אולקוס: מחלות

קרוהן, צליאק

עוד ועוד.



בדיקות דם

בדיקות שתן

מחלות זיהומיות

אנמיה

יחסי רופא מטופל

  פרמקולוגיה

 ועודועוד...

סוגי דם

השתלות אברים

אמצעי מניעה

טרשת עורקים

אוטם שריר הלב

שבץ מוחי

סוכרת



בתחומי הרפואהנת/ה מתעניין/האם את?

 (  לבלב ועוד, ריאה, לב)האם היית רוצה לנתח אברים
?שלהם( המבנה)וללמוד על האנטומיה 

האם היית רוצה לבקר ולסייר בבתי חולים  ?

לראות שיטות טיפול שונות, לפגוש מטופלים ורופאים  ?

לשמוע הרצאות על חדשנות ברפואה  ?

א או במסגרת רפואית "ה רוצה להתנדב במד/האם את
?אחרת

להצטרף  נת/ה מוזמן/את, אם כן

למגמת מערכות בריאות


