1

קורס עוזרי וטרינר
מחזור 2007
מבח אמצע הקורס
מועד א'
במבח זה  23שאלות מה יש לענות על  20בלבד! רוב המבח שאלות אמריקאיות ורק תשובה אחת נכונה
ביותר מבי כול.

בהצלחה
 .1סמנו את המשפט הנכו מבי המשפטי הבאי:
א .כלבי וחתולי מקבלי אות חיסוני .מגיל  6חודשי חובה על הבעלי לחס את חיית המחמד
שלו בחיסו נגד כלבת בלבד ולאחר מכ בכל שנה במש #כל חייה.
ב .כלבי וחתולי מתחילי לחס מגיל  6שבועות לער .#חתולי מקבלי חיסו מרובע ולאחר שבועיי
עוד חיסו כזה כבוסטר .כלבי מקבלי חיסו  PVלאחר שבועיי חיסו משושה ,לאחר שלושה שבועות
בוסטר ,שבועיי אח”כ חיסו כלבת ובכלבי רגישי במיוחד עוד חיסו משושה לאחר עוד שבועיי.
ג .יש חובה לחס רק כלבי נגד כלבת .חתולי אינ חייבי עפ”י חוק בחיסו נגד כלמידיה .יש המלצה
לטפל ג נגד תולעי .מי שלא מחס את כלבי המחמד שלו נגד כלבת עלול להיתבע לדי.
ד .כל החיסוני ברפואה הוטרינרית ה רשות בלבד.
ה .תשובות א' ו ב' בלבד נכונות
ו .תשובות ב' ו ג' בלבד נכונות.

 .2ענו ליד כל משפט הא הוא נכו או לא נכו:
א .החתוליי ה מאותה סידרה כמו הכלביי – הטורפי_______________________
ב .החולדות שייכות לסדרת המכרסמי____________________________________
ג.

התוכי הנ עוזבי ק והברוזי שוכני ק_________________________________

ד.

הנחשי שייכי לסדרת חסרי החוליות_________________________________

ה.

הצבועי והכלבי בטבע שייכי לאותה משפחה___________________________

ו.

פרוקי הרגליי והחרקי ה המחלקות היחידות בעלות "ד ח"________________
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 .3לסמ את המשפט הנכו ביותר מבי המשפטי הבאי :
א .מחלת הטוקסופלסמוסיס מסוכנת בייחוד לנשי בטרימסטר הראשו להריו והיא מועברת ע"י
חתולי ובשר כבש נגוע בעיקר.
ב .מחלת הפרוו פוגעת בכלבי  ,חתולי ,וילדי צעירי היא בעלת מאפייני קליניי הדומי
לחתלתלת בחתולי ,ונחשבת זואונוזה קשה במיוחד.
ג .תולעי עגולות נמצאות בייחוד בצעירי ונחשבות זואונוזה.
ד .מחלת הלפטוספירוזיס היא מחלה רשומה ,שאיננה זואונוטית ופוגעת בקופי בלבד.
ה .מחלת הכלבת היא מחלה הנגרמת ע"י וירוס דמוי קליע שאי לה מרפא ,נית למנעה באמצעות חיסו
בע"ח בריאי והשמדת הנגועי.
ו .מחלת הכלבלבת היא בעצ כלבת בצורה קלה יותר.
ז .תשובות ב' ד' ו' אינ נכונות.

 .4מיינו את המחלות הבאות עפ"י הפרמטרי הבאי:
ש מחלה

חיידק

וירוס

מחלה רשומה

זואונוזה

כלב

חתול

כלבת
כלבלבת
לפטוספירוזיס
FIV
טוקסופלזמוזיס
Parvo

 .5מהו המשפט הנכו ביותר המתאר את סדר הבלוטות ההורמונאליות העיקריות בגו*?
א.היפותלמוס ,היפופיזה ,טימוס ,טטנוס ,תריס ,לבלב ,אדרנל ,בלוטות מי.
ב.היפותלמוס ,צרויקס ,דנטי ,טטנוס ,פרוטאוס ,ג’וגולריס ,טירואיד ,לבלב ,טימוס ,בלוטות מי.
ג .היפופיזה ,אדרנלי ,כיס המרה ,בלוטות אנאליות ,בלוטות מי ,טירואיד ,טימוס ,לב ,לבלב.
ד .היפותלמוס ,היפופיזה ,תריס ,יותרת התריס ,לבלב ,יותרת הכליה ,בלוטות המי.
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 .6כיצד מומל -לשמור על היגיינת הפה של הכלב או החתול ,סמ/י את המשפט הלא נכו:
א .יש להרגיל את הגור ,כלב או חתול מגיל צעיר ביותר לצחצח שיניי ,לפחות פע בשבוע ,וכמה שיותר ,
טוב יותר.
ב .יש לתת לכלב ולחתול מזו מומל -לפי גודלו וגילו ,כ #שפעולת הלעיסה של הפלטי תוכל ג למנוע
הצטברות אבנית שעלולה לגרו לנסיגת חניכיי.
ג .כלבי וחתולי ה טורפי ,קרניבורי אובליגטוריי ,כ #שמראש הטבע דאג לכ #שיהיו לה בפה
אנזימי חזקי השומרי על בריאות השיניי והחניכיי ,כ #שאי צור #כלל לדאוג להיגיינת הפה
שלה.
ד .בכלב ובחתול מבוגרי ,מומל -לבצע בדיקת פה פע בחצי שנה ,ולדאוג לניקוי שיניי בהרדמה
ובעזרת סקיילר מקצועי וציוד דנטלי מתאי.
 .7יש לסמ את המשפט הנכו לגבי תרופות מבי המשפטי הבאי:
א .תרופות וטרינריות ה זהות לחלוטי לתרופות לבני אד ,רק שמי אות באריזות שונות בכדי לא
לבלבל את הציבור.
ב .קיימות הרבה תרופות הומניות המשמשות ג ברפואה הוטרינרית ,אלא שיש צור #להיווע -ברוקח
לפני שמשתמשי בה בבעלי חיי חולי כיוו שהפרמקוקינטיקה שלה שונה.
ג .ש מסחרי של תרופה הוא הש הנפו -בכל העול ,בעוד שהש הגנרי אופייני לכל אר -וחברה
מסחרית לחוד.
ד .ש גנרי של תרופה הוא הש הנפו -בכל העול ,בעוד שהש המסחרי אופייני לכל אר -וחברה
מסחרית לחוד.
ה .כל המשפטי הקודמי אינ נכוני.
 .8סמ\י את המשפט הנכו לגבי סוגי השרירי השוני:
א.

שרירי שלד ) (Skeletal muscleהינ שרירי לא רצוניי

ב.

שריר משורטט הינו ש אחר לשריר שלד

ג.

שריר חלק ) (Smooth muscleהינו שריר רצוני

ד.

שריר לב ) (Cardiac muscleהינו שריר רצוני

 .9סמ\י את המשפט הנכו לגבי השריר הדו ראשי ) (Biceps brachiiברגל הקדמית בכלב:
א.

תפקידו של שריר זה הוא פשיטה ) (Extensionשל המרפק

ב.

תפקידו של שריר זה הוא כיפו* ) (Flexionשל שורש כ* היד והאצבעות

ג.

תפקידו של שריר זה הוא כיפו* ) (Flexionשל המרפק

ד.

שריר זה והשריר התלת ראשי ) (Tricepsהינ שרירי סינרגיסטיי
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 .10סמ\י את המשפט הנכו:
א.

המטוקריט ) (PCVהינו היחס בי מספר התאי האדומי למספר התאי הלבני

ב.

אנמיה היא מצב של מחסור בכדוריות ד לבנות

ג.

ייצור תאי הד נעשה בעיקר בכיליה ובכבד

ד.

פגיעה בכיליה תגרו לעליית ערכי הקריאטיני ) (Creatininוהשתנ ) (Ureaבד

 .11סמ\י את המשפט הנכו:
א.

לכל כלב חולה נשלח אוטומטית בדיקת ד ושת למעבדה

ב.

תפקיד ההמוגלובי הינו קשירה ונשיאת חמצ

ג.

תפקיד הכדוריות הלבנות הינו במנגנו הקרישה

ד.

תאי ד אדומי )אריתרוציטי( ע גרעי ,הינ ממצא שיגרתי במשטח ד של חתול

 .12סמ\י את המשפט הנכו:
א.

צרי #לקחת ביופסיה מכל בעיית עור כדי להגיע לאבחנה

ב.

טיפול נגד פרעושי כדאי לבצע רק א הכלב מתגרד

ג.

פטריות עור ) (Dermatophyteוסקאביס ) (Scabiesהינ זואונוזות

ד.

מגרד עור הינה בדיקה מסובכת שיש לבצע רק כשאי ברירה ,ולשלוח למעבדה לפענוח

 .13סמ\י את המשפט הנכו:
א.

קרחות בכלב יכולות להיגר מבעיות הורמונאליות

ב.

אחד מתפקידי העור החשובי בכלבי וחתולי הינ הזעה

ג.

אלרגיה לפרעושי הינה אלרגיה נדירה מאוד ,בעיקר בכלבי יפניי.

ד.

אי קשר בי מחלות עור לבי מחלות פנימיות.
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 .14סמנו את המישפט הנכו מבי המישפטי הבאי:
א .פרומו הוא חומר הנוצר במקו אחד בגו* ומשפיע במקו אחר בגו*.
ב .הורמו הוא חומר הנוצר במקו אחד בגו* ומשפיע במקו אחר בגו*.
ג .אנטיביוטיקה היא תרופה נגד דלקת.
ד .פרדניזו היא תרופה אנטי דלקתית.
ה .החומרי האנטיביוטיי ה סטרואידי.
ו .תשובות א' ו ג' בלבד נכונות
ז .תשובות ב' וד' בלבד נכונות
ח .כל התשובות הקודמות אינ נכונות.
 .15יש למיי את בעלי החיי הבאי לפי התכונות הבאות:
בעלי חוליות,חסרי חוליות ,בעלי ד ח )הומיאוטרמיי(,בעלי ד קר )פויקלוטרמיי(,
הרביבורי,אומניבורי ,קרניבורי.

ש החיה

ד ח

ד קר

בעלי

חסרי

חוליות

חוליות

הרב.

אומני.

קרני.

סוס
עטל* פרי
חתול
תוכי
עכביש
צפע
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 .16סמנו את המשפט הלא נכו מבי המשפטי הבאי לגבי ניתוחי בפרקטיקה וטרינרית:
א .אנו מבצעי ניתוחי עיקור וסירוס בכדי למנוע המלטת גורי מיותרי ובכדי למנוע סימני מי
משניי התנהגותיי כגו משיכת כלבי זכרי לפרומוני של כלבה מיוחמת ,או קרבות רחוב בי
חתולי בעונת ההזדווגות.
ב .לעתי יש צור #לבצע ניתוחי עיקור בכלבות עקב בעיות רפואיות פיזיולוגיות כגו ציסטה בשחלה
העלולה לגרו להפרעות הורמונליות ולהשפיע על ההתנהגות.
ג .בעת ניתוח עיקור בכלבה או חתולה  OVHיש צור #להוציא את הרח בכדי שהחיה לא תוכל להמליט
יותר ,אול רצוי להשאיר את השחלות במקומ ולא להוציא אות ,כיוו שהחיה זקוקה להורמוני המי
להמש #חיי תקיני וכדי למנוע אוסטאופורוזיס.
ד .יש לדאוג שתמיד תהייה ערכת ניתוח מוכנה וסטרילית במרפאה לטיפול במקרי חירו  .כל כלי
הניתוח חייבי לעבור ניקוי ועיקור בכדי להשמיד פתוגני פוטנציאליי ולמנוע העברת מחלות מפציינט
אחד לשני.
ה .רצוי מאד לחבוש כפפות ניתוח ולשי מסיכה כירורגית על הפה ,כיוו שהסיכוי שלנו להידבק במחלה
מאחד הפציינטי שלנו הוא אמנ נמו #א #קיי.
ו .רצוי מאד שצוות המרפאה יהיה בריא לחלוטי לפני ניתוח ,ללא מחלות ויראליות או פצעי מוגלתיי
העלולי לזה את אזור הניתוח ולהזיק לפציינט המנותח.
 .17יש לסמ את המשפט הלא נכו מבי המשפטי הבאי לגבי עקיצות של בעלי חיי ארסיי_:
א .פגיעות של בעלי חיי ארסיי כגו העקרב ,הצפע או האלמנה השחורה מסוכנות לבעלי חיי ולבני
אד .חלק גדול מפגיעות אלו נית למנוע ע"י הקפדה על כללי פשוטי כגו הליכה ע נעליי גבוהות
בשדה ,ניעור בגדי ושקי שינה לפני השימוש ,למנוע מחיות המחמד לשוטט בשיחי ולהפו #אבני,
הימנעות מהכנסת ידיי למקומות מסוכני וכו'
ב .הטיפול הרפואי נית א #ורק ע"י רופא או רופא 5וטרינר אול יש מספר פעולות שג אד ללא
הכשרה רפואית יכול לעשות כגו הרגעת הניפגע ,קיבוע האיבר הפגוע ופינוי מהיר לבית החולי.
ג .מותר ורצוי בזמ הכשת נחש לנסות ולתפוס את הנחש חי ג א אי לנו ניסיו בזה ,לחתו #ולמצו-
את הד באזור ההכשה ,לקרר את מקו ההכשה ,לצרוב את המקו בברזל מלוב ,לתת שתייה חמה או
משקאות אלכוהוליי ,לתת אינפוזיה ג א אי ל #הסמכה של חובש או רופא.
ד .ג עקיצות דבורה וחרקי אחרי עלולות להיות מסוכנות מאד לגרו במקרי רבי לנפיחות רבה
באזור העקיצה ובמקרי קיצוניי למוות מהל אנפילקטי .הטיפול באנשי רגישי הוא נטילה מיידית
של חומרי אנטיהיסטמיני לפי הוראת רופא או הזרקה תת5עורית של אדרנלי ע"י אד מוסמ #לכ.#
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 .18זואונוזות ה מחלות המועברות מ :
א .מעובדי מזו לצרכני מזו.
ב .מבעלי חיי לאד ולהפ.#
ג .מבעלי חיי לבעלי חיי בלבד.
ד .מפרות לרפתני.
 .19מה היית ממלי/-ה לתת לאכול לגור כלבי ו/או חתולי יונק )האכלת יתומי(:
א .חלב מהמכולת מדולל במי.
ב .מטרנה צמחית ופירורי לח
ג.

חלב מועשר בשומני.

ד .מזו גורי רטוב.

 .20מהו קצב העיסויי וההנשמות הנכו?
א( מבוגרי 30 5עיסויי  2הנשמות ,ילדי 15 5עיסויי  3הנשמות..
ב( מבוגרי וילדי 30 5עיסויי  2הנשמות.
ג( מבוגרי וילדי 15 5עיסויי  2הנשמות .
ד( תינוקות 30 5עיסויי  2הנשמות ,מבוגרי  15עיסויי  2הנשמות.

. 21סמ/י את המשפט הנכו לגבי רחצת חיות מחמד:
א (.רוב מחלות הכלבי ה מחלות עור ובכדי לשמור על הכלב אסור לרחו -אותו אלא רק לאחר גיל 6
חודשי ,ואח"כ מותר לרחו -כלב רק פע בחצי שנה.
ב( חתולי אסור לרחו -כלל כיוו שה קטני ועלולי לפתח מחלות נשימה קשות ודלקת ראות לאחר
רחצה.
ג( לכלבי וחתולי יש שכבת שומ מיוחדת בעור המגינה על פרוות ,וא נרח -אות יותר מידי ,בייחוד
כלבי ,השכבה הזו תיעל ואז יתפתחו מחלות עור קשות.
ד( קיימי כיו בשוק חומרי מודרניי בצורת שמפו המאפשרי לרחו -כלבי וחתולי בכל גיל ,ורצוי
להמלי -לבעלי על שטיפה של בעל החיי בתדירות של פע בשבועיי ולפי הצור.#
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 .22יש לסמ את המשפט הנכו:
א .ה"שבלול" נמצא בתו #האוז הפנימית ותפקידו "לתרג" את אנרגיית גלי הקול לאנרגיה חשמלית.
ב .איבר שיווי המשקל נימצא באוז התיכונה.
ג .חוש המישוש ממוקד באיבר מסוי ,בבני אד רק בידיי ,בכלבי וחתולי בשערות החישה בשפ.
ד .הקרנית ) ( CORNEAנמצאת בתו #גלגל העי ותפקידה "לתרג" את גלי האור לאנרגיה חשמלית.
ה .אוטיטיס אקסטרנה נפוצה יותר בכלבי בעלי אפרכסות זקופות לעומת כלבי בעלי אפרכסות
שמוטות.
ו .כל המשפטי הקודמי אינ נכוני.

 .23מה שלבי הטיפול הנכוני בנפגע העשוי להזדקק להחייאה?
א( בדיקת הכרה ,בדיקת נשימה ,פתיחת נתיב אויר 2 ,הנשמות ,בדיקת דופק ,עיסויי והנשמות..
ב( פתיחת נתיב אויר ,בדיקת דופק ,בדיקת נשימה 2 ,הנשמות ,עיסויי והנשמות.
ג( בדיקת הכרה ,פתיחת נתיב אויר ,בדיקת נשימה 2 ,הנשמות ,בדיקת דופק ,עיסויי והנשמות.
ד( בדיקת נשימה ,פתיחת נתיב אויר 2 ,הנשמות ,בדיקת דופק ,עיסויי והנשמות.
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