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1. Профилактичко уништавање клица, којим спречавамо њихов продор у организам назива се: 

а. дезинфекција 

б. антисепса 

в. асепса 

г. Хемиотерапија 

2. Антисептици су: 

а. хемијски раствори 

б. аналго - антипиретици 

в. Цитостатици 

3. Општи знаци крварења су : ( три тачна одговора ) 

а. бледа кожа 

б. црвене слузокоже 

в. успорен пулс 

г. осећај жеђи 

д. пад артеријског притиска 

ђ. смањење диурезе 

4. Методе привремене хемостазе су :(три тачна одговора ) 

а. дигитална компресија 

б. хиперфлексија екстремитета 

в. тампонада ране 

г. подвезивање крвног суда 

д. шав крвног суда 

ђ. BY – PASS крвног суда 

5. Према месту изливања крви, крварење може бити :( два тачна одговора ) 

а. артеријско 

б. спољашње 

в. венско 

г. унутрашње 

д. капиларно 

 

 

6. Према врсти оштећеног суда, крварење може бити : ( три тачна одговора ) 



а. артеријско 

б. спољашње 

в. венско 

г. унутрашње 

д. капиларно 

7. Артеријско крварење се карактерише: 

а. континуираним истицањем тамно - црвене крви 

б. пулсирајућим истицањем светло - црвене крви 

в. споријим истицањем ( орошавањем ) крви 

8. Венско крварење се карактерише: 

а. пулсирајућим истицањем светло - црвене крви 

б. споријим истицањем ( орошавањем ) крви 

в. континуираним истицањем тамно - црвене крви 

9. Капиларно крварење се карактерише: 

а. споријим истицањем ( орошавањем ) крви 

б. пулсирајућим истицањем светлоцрвене крви 

в. континуираним истицањем тамноцрвене крви 

10. Страна тела ( нож, пројектил... ) и фрагменти кости се приликом пружања прве помоћи  

      на терену: 

a. никако не смеју вадити 

б. обавезно се морају одмах извадити 

в. смеју извадити само ако је страно тело контаминирано 

11. Примарни шав представља ушивање ране: 

а. од три до пет дана од повређивања, изузетно до седам дана 

б. шест сати од повређивања 

в. након две недеље од повређивања 

12. У хируршке инструменте спадају: 

а. Шанцова крагна и спинална даска 

б. ларингоскоп, ендотрахеални тубус, Амбу балон 

в. скалпел, маказе, хируршке игле, хируршки конци, иглодржач    

13. Механичке повреде се деле на: 

а. физичке, хемијске и биолошке 

б. термичке, електричне и радиоактивне  

в. отворене и затворене 

14. Vulnus punktum је: 



а. смрскотина 

б. уједна рана 

в. нагњечење 

г. убодна рана 

15. Посекотина настаје: 

а. ударцем тупим предметом који гњечи ткиво 

б. дејством предмета са сечивом  

в. цепањем ткива дејством тупе силе која развлачи ткиво 

16. Код уједних рана: 

а. рану треба што пре ушити 

б. рана се примарно ушива уз антибиотску и АТ заштиту 

в. рана се никада примарно не ушива 

17. Које су контраиндикације за шивење ране на терену (заокружити два одговора) 

а. отворени прелом 

б. ране на глави, лицу и врату старије од 6 сати 

в. ране код пацијената у шоку  

г. нема контраиндикација 

18. Испирање ране се врши: 

а. не врши се 

б. физиолошким раствором 

в. хидрогеном, повидоном 

19. При шивењу, иглодржачем се хвата игла: 

а. ближе врху 

б. по средини 

в. ближе концу 

20. При обради ране, потребно је поштовати принципе асепсе и антисепсе, ради заштите од  

       инфекције: 

а. повређеног 

б. здравтсвених радника 

в. тачно је и под а. и под б. 

21. У прехоспиталним условима сне повреде и ране се сматрају: 

а. чистим 

б. контаминираним 

в. неконтаминираним 

22. Повреде могу настати деловањем: 



а. физичких агенаса 

б. хемијских агенаса 

в. биолошких агенаса 

г. физичких, хемијских и биолошких агенаса 

23. Примарни шав се оптимално поставља: 

а. након 3-5 дана од тренутка повређивања  

б. након 6-8 сати од тренутка повређивања 

в. после 5 дана након повређивања 

24. Кварење се према узроку настанка може поделити на: 

а. спонтано и трауматско 

б. примарно и секундарно 

в. артеријско, венско и капиларно  

25. Haemophtoe означава: 

а. повраћање крви 

б. искашљавање мање количине крви  

в. обилно искашљавање крви 

26. Најчешћи симптоми акутног крвављења су: 

а. бесвесно стање  

б. несвестица, вртоглавица, жеђ, малаксалост, гушење, лупање срца, зујање у ушима 

в. хипотензија, тахикардија, олигурија 

27. Дигитална компресија представља методу: 

а. спонтане хемостазе 

б. привремене хемостазе 

в. дефинитивне хемостазе  

28. При дигиталној компресији артеријско крварење се зауставља мануелним притиском: 

а. каудално од места крвављења 

б. кранијално од места крвављења  

в. и кранијално и каудално од места крвављења 

29. Принудна фиксација екстремитета (хиперфлексија) је контраиндикована код: 

а. прелома костију 

б. артеријског крвављења 

в. артеријског и венског крвављења 

 

30. Дигитална компресија код повреде натколенице изводи се: 



а. притиском на а. дорсалис педис 

б. притиском на а. поплитеу 

в. притиском на а. Феморалис 

31. Пенетрирајуће ране су: 

а. намерне или оперативне ране 

б. ране које пролазе у унутрашње шупљине 

в. ране које повређују шупље органе 

32. Инфицирана рана је: 

а. рана код које је присутна гнојна инфекција 

б. рана код које је респираторни, гастроинтестинални или генитоуринарни тракт отворен  

    уз минималну контаминацију 

в. свежа траунатска рана, рана са великим одступањем од стерилне технике, рана  са  

    непурулентном инфламацијом, рана у близини контаминиране коже 

33. Есмархова повеска не сме да стоји дуже од: 

а. 30 минута 

б. 1,5 до 2 сата 

в. 2 сата 

34. За шивење коже користе се хируршки конци од: 

а. ресорптивног материјала 

б. нересорптивног материјала 

в. није битно ког материјала 

35. Асепса је: 

а. поступак уништавања већине патогених микроорганизама на живим ткивима 

б. одсуство патогених микроорганизама или инфекције у живом ткиву 

в. спречавање раста и размножавања микроорганизама 

36. Vulnus morsum је: 

а. рздерана рана 

б. убодна рана 

в. угризна рана 

37. Ушивање (сутура) крвног суда је метода: 

а. биолошке хемостазе 

б. дефинитивне хемостазе 

в. привремене хемостазе 

38. Дезифицијеси су: 



а. средства која спречавају раст и размножавање микроорганизама 

б. средстав која уништавају патогене микроорганизме али не и вирусне и спорогене бактерије 

в. средства која се користе за уништавање микроорганизама на кожи пацијента за време 

припреме за хируршку интервенцију 

39. Ивице (рубови) ране представљају: 

а. простор у ткиву настао његовим оштећењем 

б. отвор на ткиву 

в. ткиво које ограничава шупљину ране 

40. Један од фактора који утиче на зарастање ране је: 

а. временски услови 

б. старосна доб болесника 

в. боја коже 

41. Хемостаза је: 

а. испуштање крви 

б. заустављање крвављења 

в. коагулација крви 

42.  У инструменте за манипулисање ткивом спадају: 

а. скалпел и маказе 

б. пеан, пинцета, кирета и ретрактори 

в. Иглодржачи 

43. Дејством предмета са сечивом настаје: 

а. убодна рана 

б. посекотина 

в. Смрскотина 

44. Тампонада ране се примењује код: 

а. повреде крвних судова који се налазе у прегибима 

б. дубљих рана на врату, грудном кошу и трбуху 

в. ампутације дела тела  

45. Отворене повреде – ране настају: 

а. силом која не доводи до прекида целовитости коже и слузокоже 

б. силом која изазива прекид континуитета коже и слузокожа  

в. ударцем тупим предметом или падом на тврду површину 

 

 

46. Секундарно крварење је: 



а. крвављење које настаје директним дејтвом силе и присутно је од момента поврђивања 

б. крварење које настаје након одређеног времена после повређивања 

в. крвављење настало накнадним повређивањем 

47. Haemothorax спада у: 

а. унутрашње крвављење 

б. спољашње крвављење 

в. унутрашње и спољашње крвављење 

48. Код акутног крвављења број еритроцита је: 

а. повећан 

б. непромењен  

в. Снижен 

49. Хируршка инфекција је: 

а. инфекција која на подручју оперативног поља настане у року од 30 дана постоперативно 

б. инфекција која на подручју оперативног поља настане у року од 7 дана постоперативно 

в. инфекција која на подручју оперативног поља настане у року од 6 месеци  

    постоперативно 

50. Примарни шав забрањено је стављати код: 

а. огуљотина 

б. рана са џеповима и великим опсегом контузија 

в. уједа змија 

 

 

 


