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היחידה ללימודי חוץ
היחידה שתלווה אותך עד להגשמת הקריירה!

היחידה ללימודי חוץ, ייסדה ומפעילה עד היום את מערך לימודי ההמשך של מספר מוסדות אקדמיים מובילים ברחבי 
הארץ, ועל כן מהווה כיום הגוף הבכיר והגדול ביותר להפעלת קורסים, הכשרות מקצועיות ומערך לימודי המשך.

כ - 70 תוכניות לימוד שונות בתחומים מובילים, ומעל 300 מרצים בכירים,
 מובילים את הקורסים של "היחידה ללימודי חוץ" לפרוץ דרך בחדשנות ובמחקר.

המרכז לאימון,
ייעוץ והנחייה

המרכז לנדל"ן,
בניין ותשתיות

המרכז לחשבונאות 

ושוק ההון

המרכז לניהול 
בכיר

המרכז 
ללוגיסטיקה 
וסחר בינ"ל

המרכז ליזמות 
מנצחת

המרכז לחקירות 
וביטחון

המרכז

לתיקשורת 

ועיצוב סטיילינג

מעל 20,000 בוגרים בחרו בנו להוביל אותם להגשמת הקריירה!



המזכירה הרפואית משלבת בעבודתה מגוון של פעולות הקשורות בטיפול במסמכי הרשומה הרפואית של מטופל 
ובמקביל טיפול בחלקים המנהליים המתלווים אל עבודתו של איש המקצוע. לימודי קורס מזכירות רפואית פותחים 
פתח לעולם הרפואה בהיבט המנהלתי שלו, הקורס מעניק ידע נרחב בכל ההיבטים האדמיניסטרטיביים הנוגעים 

־ישירות למערכות מידע רפואיות, דיווח רפואי כמו גם רקע בכל נושאי מדע הרפואה: מערכת גוף האדם, סוגי המ
חלות והטיפול בהן, קריאת והבנת נתוני המעבדה והמכונים הרפואיים, אנטומיה ופיזיולוגיה ועוד בנוסף ישנו דגש 

מיוחד על האתיקה הרפואית ושמירה על סודיות וזכויות החולה.

מבוא למקצוע ולתפקיד 
ניהול רישום ודיווח מידע רפואי - רפואה דחופה, רפואת חירום, רפואה אלטרנטיבית, רפואה אמבולטורית, מכונים, 

מרפאות,  רשומה רפואית ומחלקה לרשומות רפואיות.

חוק ואתיקה ברפואה - סודיות רפואית, הסכמה לטיפול, חוקי בריאות וועדות רפואיות.

מינוח רפואי - מונחים רפואיים בסיסיים

גורמי מחלות - מחלות שכיחות, גורמים, טיפול.

לכל המעוניין לקבל הכשרה למזכירות רפואית או העוסקים בתחום המעוניינים לקבל תעודה מקצועית. 

הקורס הינו קורס אשר ילמד בשידור ישיר באמצעות מערך הלמידה האינטרנטי של המכללה הכולל :
אפשרות לצפייה בשיעורים במשך כחצי שנה מיום ההצטרפות 

אפשרות לצפייה בכל מקום ובכל שעה 
אפשרות להתחבר לשיעור אינטרנטי ובו ניתן לשאול שאלות ולשוחח ישירות עם חברי הכיתה והמרצה 

40 שעות לימוד אקדמאיות

תעודת מזכיר/ה רפואית מטעם היחידה ללימודי חוץ
בעלי/ות ציון 80 ומעלה זכאים/יות לליווי תעסוקתי לאחר סיום הקורס

דף מידע - מזכירות רפואית
קורס מואץ

|רקע כללי

|קהל היעד

|קורס אונליין

|משך ההכשרה

|הסמכה ותעודות

|תכנית ההכשרה
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