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 טכנאי כלבנות וטרינריי�/ קורס עוזרי וטרינר

 2008 מחזור

 2008 יולי � סופיקורס �מבח� 

 'מועד א

 

רוב המבח� שאלות אמריקאיות ורק תשובה אחת נכונה ביותר מבי� !  בלבד20 שאלות מה� יש לענות על 23במבח� זה 

 .כול�

 בהצלחהבהצלחהבהצלחהבהצלחה

  : מבי� המשפטי� הבאי�שאיננו נכו�שאיננו נכו�שאיננו נכו�שאיננו נכו� י את המשפט/סמ�. 1

למשל תקלה , בד� יורדת עקב בעיות מטבוליות PH-מצב בו רמת ה מטאבוליק  אצידוזיס הוא מושג המתאר. א

 .בגליקוליזה

, האלקטרוליטי� כגו� הנתר� והאשלג� חיוניי� לשמירת הלח$ האוסמוטי משני צדי הקרומי� הביולוגיי� בתאי�. ב

 .בקרומי התא" אבותמש"וריכוז� במדורי� הנוזליי� בגו% מותנה בקיומ� התקי� של 

א' הוא חיוני יותר לתפקוד התקי� של הלב והעברת אימפולסי� חשמליי� במערכת ,  חיוני לעצמותT4הורמו� ה. ג

 .העצבי�

דהיינו ,  שיש לתת לבעל חיי� צרי' לקחת בחשבו� את תצרוכת הנוזלי� היומיתנוזלי�ה כאשר יש לחשב מהי כמות. ד

  . איבוד הנוזלי� עקב הקאות ושלשולי� ואת דרגת ההתייבשות המשוערתאת, כמה הוא שותה וכמה הוא מייצר

שכ� מחסור בנוזלי�  ,ולא בבת אחת, קיצונית יש לתת  נוזלי� בזהירות ולאחר תחשיב מדויק  במצב של התייבשות. ה

  ".הרעלת מי�"ואילו עוד% נוזלי� עלול לגרו� ל, הוא קריטי ועלול לגרו� למוות מיידי

 

 :"קדחת הקרצית בכלבי�" לגבי מחלת שאיננו נכו�שאיננו נכו�שאיננו נכו�שאיננו נכו� המשפטי את /סמ� . 2

והיא א% עלולה להיות זואונוזה ולעבור מקרציות , י קרצית הכלב"קדחת הקרצית זו מחלה  המועברת לכלבי� ע. א

  .לבני אד�

,  דימומי� קשי� מהא% או במקומות שוני� בגו%�הנ, הסימני� הקליניי� העיקריי� בקדחת קרצית של הכלב .ב

 .חולשה כללית, היפרטרמיה, מפאדנופטילי

,  נמוכהנויטרופילי�ובמידה ורמת ה , אבחנה מבדלת בלבדבבדיקת ד� בחשד לקדחת קרצית נבקש מהמעבדה . ג

  קרישהנוגדיויטמיני� וחומרי� , דיאליזהנית� טיפול הכולל ,  גבוהי� ונוכחות הטפילהילייאנזימי כ

 .כלבי� נגועי� המצוי בדמ� של, "ארליכיה קאניס"י טפיל ד� הקרוי " עקדחת קרצית הכלב היא מחלה הנגרמת. ד.

כ ספירת הד� תראה אנמיה וירידה בטסיות "בד. ד� הכלב מ משטחידי ספירות ד� ובדיקת �זיהוי המחלה נעשה על

  ). האחראיות לקרישת הד�(הד� 
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  :לגבי הרדמה ברפואה הוטרינריתהלא נכו� הלא נכו� הלא נכו� הלא נכו�  מהו המשפט.  3

,   מקבוצת הברביטורטי� כאלטרנטיבה בסמי�נית� להשתמש . הרדמה ברפואה וטרינרית נית� להשתמש  במכונת. א

 .לצור' אנסטזיה IV וה� ניתני�

כגו� ,אלטרנטיבות כגו� שימוש בחומרי הרדמה בעלי טווח בינוני ' בעת הרדמה עמוקה של חיות קטנות קיימות מס. ב

או הרדמה עמוקה באמצעות מכונת הרדמה  כאשר ,נמבוטאל מקבוצת הברביטורטי� הניתני� לתו' הווריד 

  באמצעות המכשיר  הקרוי וופורייזרשרותנו לווסת את כמות הגז הנכנסת למערכת הנשימה של החיה המנותחתבאפ

VAPORIZER . 

אול� מקובל לבצע ניתוחי� בהרדמה מקומית א� , רוב הניתוחי� ברפואה הוטרינרית נעשי� בהרדמה מלאה . ג

 .חסיתואנו חושבי� שהניתוח יהיה מהיר י, ח סבלני"הפצע קט� וא� בע

שכ� אלו תרופות , בקומבינציה ע� קטאמי� לצור' אינדוקציה, מקובל להשתמש בוואליו� ברפואה וטרינרית .  ד

 .ונית� להשתמש בה� ג� בבעלי חיי�, הרגעה לאנשי� 

  .כל המשפטי� הקודמי� אינ� נכוני�. ה

 

 :הלא נכו�הלא נכו�הלא נכו�הלא נכו� י  את המשפט/סמ�.  4

נית� למנעה ,   בעיקר את מערכת הנשימה ואת מערכת העצבי�מחלת הכלבלבת נגרמת על ידי וירוס שתוק%. א

    .    בריאי� ח"באמצעות חיסו�  בע

 .י וירוס המדביק כלביי� בלבד וגור� לה� לפגיעה במערכת החיסו� ובמערכת העיכול"מחלת הפרוו נגרמת ע. ב

 .דהנית� לחס� נג,  היא מחלה ויראלית הפוגעת בכלביי� צעירי�לפטוספירוזיסמחלת ה. ג

  .י 'החיסו� המרובע בחתולי� מכיל תרכיב נגד כלמידיה פסיטאצ. ד

  

 :הלא נכו�הלא נכו�הלא נכו�הלא נכו� לסמ� את המשפט.  5

או , תזונה עשירה בבשר, מחלות שרירי�, כשל כלייתי, רמות קריאטיני� חריגות עשויות להצביע על דלקת כליות. א

 .תרופות שונות שמגדילות את רמות הקריטאיני� המופרש

 .ונות� לשת� את צבעו האופייני, וא מרכיב הנוצר בעקבות התפרקות כדוריות ד� לבנותבילירובי� ה. ב

  .הימצאות� בנוזל השת� מעידה על קיו� תהלי' דלקתי כלשהו. נוזל השת� באופ� תקי� אינו מכיל כדוריות ד� לבנות. ג

  .ר' צינוריות הכליהמשו� שגודל� אינו מאפשר מעבר ד, נוזל השת� אינו מכיל חלבוני�, באופ� תקי�. ד 

  . רמת אוריאה גבוהה בד� עשויה להעיד על כשל כלייתי. ה

  

  �FADמהי תופעת ה. 6

  איידס של חתולי�. א

  נגע פיטרייתי בלשו�. ב

  דלקת עור עקב עקיצות פרעושי�. ג

  .דלקת בתעלת האוז� החיצונית. ד

  

  :מהי פיומטרה. 7

  .דלקת חמורה באוז� התיכונה. א

  .רח� כלבהדלקת מוגלתית ב. ב

  .דלקת מוגלתית באפרכסת האוז�. ג

  .נזלת מוגלתית בגור ע� כלבלבת. ד
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  : מבי� המשפטי� הבאי�הלא נכו�הלא נכו�הלא נכו�הלא נכו� ני  את המשפט/סמ�.  8

נוכחות רבה של שיער באוזניי� והרבה , אוטיטיס  אקסטרנה נפוצה בכלבי� עקב תעלות השמע הארוכות שלה�. א

 .גזעי� ע� אפרכסות שמוטות

 המאפשרת לה� "שכבת אאוסטאכיוס " הנקראת קרניתעילות בעיקר בלילה יש שכבה מיוחדת על פני החיות הפל. ב

 .להגביר את עוצמת קרני האור

 .ונגר� כתוצאה מטראומה לאפרכסת בכלבי� פרכסתהנמצא בא , הנה מצבור של ד� , אאורל המטומה. ג

  . או בולטותשקועות, לח$ ד� גבוה או התייבשות יכולי� להתבטא בעיניי� . ד

 

  : מבי� המשפטי� הבאי�הנכו� ביותרהנכו� ביותרהנכו� ביותרהנכו� ביותר מהו המשפט. 9

 .ביוכימיה, דיפרנציאל, ספירת ד�: בבדיקת ד� כללית  נבדוק . א

 .בספירת ד� נבדוק א' ורק תאי ד� לבני� ואבחנה מבדלת ביניה�. ב 

 .בבדיקת ד� בודקי� א' ורק תאי ד� אדומי� ואבחנה מבדלת ביניה�. ג

 .יה עושי� בבדיקת שת� ולא בבדיקת ד�ספירה וביוכימ. ד

  .וא� הוא נמו' סימ� שהכבד לא תקי�, גבוה זה סימ� שהכליות לא תקינות BUN א�. ה

  .גבוה זה סימ� שהכבד לא תקי� וא� הוא נמו' זה סימ� שהכליות לא תקינות UREA א�. ו

  .בלבד נכוני�' ו ה' משפטי� א. ז

  בלבד נכוני�' ו ו' משפטי� א. ח

 משפטי� הקודמי� אינ� נכוני�כל ה. ט

 

  : מודרנית במכונת הרדמה וטרינריתנוזלי ההופ' לגזנוזלי ההופ' לגזנוזלי ההופ' לגזנוזלי ההופ' לגזאיזה מבי� החומרי� הבאי� הינו חומר הרדמה . 10

  אתר. א

  פלואור. ב

  איזופלור�. ג

  רומפו�. ד

  כלורופור�.ה

  הלוט�. ו

  'ו ו' ג. ז

  'ו ו' ה. ח

  

  :בא לתאר)  GAGE(' המונח גייג. 11

  .ככל שהמספר גבוה יותר המחט ארוכה יותר, טי� במזרקי�את האור' של המח. א

  .ככל שהמספר גבוה יותר המחט עדינה יותר, את הקוטר הפנימי של המחטי� במזרקי�. ב

  .ככל שהמספר גבוה יותר החוט עדי� יותר, את העובי של חוטי התפירה. ג

  .את סדר הפעולות הנכו� בזמ� החייאה במרפאה הוטרינרית. ד

  

  :ה לבעל פנסיו� לכלבי� וחתולי� לבדוק לפני קבלת לקוח לפנסיו�/מה היית ממליצ. 12

  .חתול מחוס� לטוקסופלזמוזיס ואיידס , בורדטלה וארליכיה, כלב מחוס� לאיידס של כלבי�. א

  . ותילוע,חתול מחוס� מרובע,  ותילוע,שיעול המכלאות, משושה, כלב מחוס� לכלבת. ב

  .שיעול המכלאות ותילוע, משושה, חתול מחוס� לכלבת, תילועכלב מחוס� מרובע ו. ג

  .חתול מחוס� לכלבת ואיידס של חתולי�, סלמונלה ובורדטלה, כלב מחוס� לארליכיה. ד
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  : רקמההחזקתללללאיזה מבי� הכלי� הבאי� משמש . 13

  סקאלפל. א

  סקיילר. ב

  מצנבאו�. ג

  מלקחי אליס. ד

  'ו ג' א. ה

  'ו ד' ב. ו

  .ל"כל הנ. ז

  

  : מבי� המשפטי� הבאי�הנכו�הנכו�הנכו�הנכו�יש לסמ� את המשפט . 14

  .כאשר רוצי� לתת מנת ד� לכלב יש לבדוק את ההמטוקריט של התור� בלבד. א

  .כאשר רוצי� לתת מנת ד� לכלב יש לבדוק את ההמטוקריט של החולה בלבד. ב

  .כאשר רוצי� לתת מנת ד� לכלב יש לבדוק את הבילירובי� של התור� ושל החולה. ג

  .של התור� ושל החולהבד�  PHכאשר רוצי� לתת מנת נוזלי� לכלב יש לבדוק את ה. ד

  .כל התשובות הקודמות אינ� נכונות. ה

  

   ?MITRAL VALVE שיי' המושג  הלמ  .15

   AV NODE  (ATRIOVENTRICULAR).א

   . בעלייה הימניתסיבי פורקינייה .ב

   )SINOATRIAL) SA NODE .ג

  .אל מצד שמלבב �שסתו .ד

  .לב מצד ימי�ב �שסתו. ה

  

  : ולקיחת ד� הואIVהמקו� השכיח ביותר להכנסת קטטר .16

        ....עורק ברכיאלי ברגל קדמיתעורק ברכיאלי ברגל קדמיתעורק ברכיאלי ברגל קדמיתעורק ברכיאלי ברגל קדמית....אאאא

        ....עורק קרוטיד בצווארעורק קרוטיד בצווארעורק קרוטיד בצווארעורק קרוטיד בצוואר....בבבב

        ....וריד צפאליק ברגל קדמיתוריד צפאליק ברגל קדמיתוריד צפאליק ברגל קדמיתוריד צפאליק ברגל קדמית....גגגג

        ....וריד פמורל ברגל אחוריתוריד פמורל ברגל אחוריתוריד פמורל ברגל אחוריתוריד פמורל ברגל אחורית....דדדד

        

  ? הרדמה ממשפחת חומריאיזה מ� המשפטי� הבאי� מכיל חומר שאינו חומר.17

  ACEPROMAZINE,BUTORPHANOL,MORPHIUM,DIAZEPAM (VALIUM.(א

  DRONTAL ,ACEPROMAZINE,DIAZEPAM,ROMPUN. ב

  MORPHIUM,BUTORPHANOL,OXYMORPHONE. ג

  KETAMINE,PENTOBARBITAL (NEMBUTAL) ,MORPHIUM.ד
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  :תסמ� לאיזה מ� הסימני� הקליניי� והמעבדתיי� הבאי� מתאימות בקירוב המחלות הבאויש ל.18

  .חולשה כללית, דימומי� מהא% ,  לימפאדנופאטי, טרומבוציטופניאה,חו� גבוה מאד  .א

 .חולשה והתייבשות,  שילשול דמי, לויקופניאה,חו� נמו'  .ב

 . צהבהבה–הקאה לבנה , השתנקות, לויקוציטוזיס , חו� נורמאלי  .ג

 .התייבשות, שילשול חו� סמי', לויקוציטוזיס, חו� גבוה  .ד

  

  .פרוו .1

 .שיעול המכלאות .2

 .קדחת קרצית .3

 .אנטריטיס .4

  

  : שני� להביאה לניתוח עיקור7ה לבעלי� של כלבה בת /כיצד היית ממליצ. 19

נוזלי� מלהביא את הכלבה בצו� מוחלט , לשלוח למעבדה דגימת שת�  מספר ימי� לפני הניתוח  .א

הסרת תפרי� , לא לאפשר לכלבה לאכול בבית לאחר הניתוח,  שעות ביו� הניתוח12,  ומוצקי�

   . ימי� לפחות8לאחר 

להביא את הכלבה בצו� ממוצקי�  , לשלוח למעבדה דגימת ד� כללית מספר ימי� לפני הניתוח  .ב

 10הסרת תפרי� לאחר , לאפשר לכלבה לאכול בבית לאחר הניתוח,  שעות ביו� הניתוח12של 

  . ימי� לפחות

א את הכלבה בצו� להבי, לשלוח למעבדה מגרד עור ודגימה מהנרתיק מספר ימי� לפני הניתוח  .ג

הסרת תפרי� , לאפשר לכלבה לאכול בבית לאחר הניתוח,  שעות ביו� הניתוח12ממוצקי�  של 

  .  ימי� לפחות10לאחר 

לא , אי� צור' להביא את הכלבה בצו�, לשלוח למעבדה דגימת ד� כללית מספר ימי� לפני הניתוח  .ד

 . ימי� לפחות 20הסרת תפרי� לאחר , לאפשר לכלבה לאכול בבית לאחר הניתוח

  

  : לגבי מחלות על רקע אנדוקרינינכו�נכו�נכו�נכו�ההההיש לסמ� את המשפט . 20

גידול אדרנלי או , אדרנוקורטיקוסטרואידיז� ועלולה להיגר� עקב גידול היפופיזאליומחלת קושינג קרויה ג� היפ. א

  .כמחלה היאטרוגנית הנגרמת עקב מת� עוד% קורטיזו� אקסוגני

זה מתבטא בחתולי� , אדנומה�כ מטירואיד" ונובע בד, מאשר בכלבי�בחתולי�טירואידיז� נפו$ יותר רהיפ. ב

, אנורקסיי� על א% אכילה מרובה, נראי� מוזנחי� ומלוכלכי�, לא מטפלי� בעצמ�, נוטי� לאלימות, מבוגרי�

  .כ ההמלצה לבעלי� תהייה אאוטנזיה"בד, ומכיוו� ומדובר בטיפול יקר

 צדדיות�דו עלולות להתבטא בעור בהתקרחויות בשחלה או גידולי אש' למשל ציסטה , מחלות הורמונליות . ג

  .סימטריות שאינ� מגרדות

מפריש פרומוני� המושכי� , יותר"  נקבי"  ולכ� הכלב קורטיזולגידול תאי סרטולי באש' של כלב מפריש עודפי . ד

  .אליו זכרי�
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  : מבי� המשפטי� הבאי� ביותר ביותר ביותר ביותרהנכו�הנכו�הנכו�הנכו�סמנו את המשפט . 21

  .במקו� אחר בגו% הוא חומר הנוצר במקו� אחד בגו% ומשפיע  פרומו�.א

  .במקו� אחר בגו%הורמו� הוא חומר הנוצר במקו� אחד בגו% ומשפיע . ב

  .אנטיביוטיקה היא תרופה נגד דלקת. ג

  .חיידקיתפרדניזו� היא תרופה אנטי . ד

  .החומרי� האנטיביוטיי� ה� סטרואידי�. ה

   נכונותבלבד' ו ג' תשובות א. ו

  בלבד נכונות' וד' תשובות ב. ז

  כל התשובות הקודמות אינ� נכונות. ח

  

 : הנכו�הנכו�הנכו�הנכו� לסמ� את המשפט.  22

ונמצאי� א' ורק במעיי� ולא ,  מטרי�5�8ה� באור' של , בבט� של תולעת הפארק התולעי� העגולות נמצאות. א

 .ה� כלל לא עוברות לבני אד�, בשו� איבר אחר

ה� נמצאות רק בחלק העליו� של העור ובאוזניי� של ארנבוני� בלבד ונית� , קרציות צעירותקרדיות  ה� בעצ� . ב

 .לטפל בה� בעזרת אנטיביוטיקה מיוחדת מסוג אריטרומיצי�

 עקב אכילת ממתקי� המכילי� כמויות גבוהות מועברות לחיות המחמד כגו� כלב וחתול, ) שרשורי�(תולעי סרט . ג

 .של סוכרי�

  .ופוגעת בקופי� בלבד, ספירוזיס היא מחלה לא רשומהמחלת הלפטו. ד

  :בני אד� יכולי� להידבק בטוקסופלסמוסיס בשתי צורות. ה

או על ידי מגע ישיר או עקי% ע� ). שמקורו בבעל חיי� שברקמותיו יש ציסטות(או על ידי אכילה של בשר לא מבושל 

ז הצרכי� של החתול ואז ללכת לנגב חומוס בלי לכ� לא מומל$ לנקות את ארג. צואת חתול שמפריש אואוציסטות

  .... לרחו$ ידיי� קוד�

  

  ? ברפואת חירו� וטיפול נמר$ TRIAGE מהו ההסבר הטוב ביותר למונח . 23

, טמפרטורה, כלומר שלושת הדברי� שצרי' לבדוק בכלב או בחתול, " שלושה"זה מונח שבא מצרפתית ופירושו . א

 (TPR)דופק ונשימה 

והיסטוריה  ABCבדיקה ראשונית לפי ,  המתאר מיו� חומרת המצב של בעל החיי� לפי דרגות הסיכו�זה מונח. ב

  .ובדיקה פיסיקלית מדוקדקת, התבוננות בבעל החיי� ממרחק, קצרה

והרגליי� , מדמ�, בו הוא שוכב חסר הכרה,  בה מגיע כלב למרפאה במצב חירו�הפוזיציההפוזיציההפוזיציההפוזיציהזהו מונח שבא לתאר את . ג

  .י�פשוטות לצדד

                           וכוונתו כי יש לפעול לפי תרשי� זרימה  (TREE) " ע$"זהו מונח  שבא מאנגלית מהמילה . ד

וא�  , אינפוזיהא� הכלב מיובש יש לתת לו , למשל, " ענפי�"ממנו מסתעפי� " גזע ע$"הנראה כמו , מדויק

  .זריקת הרגעהיש לתת לו , הוא משתולל

  

  

 


