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1. Инциденца повреда кичменог стуба у мушкој популацији креће се око: 

а. 90% 

б. 82% 

в. 60% 

2. У којој старосној популацији је најизраженија инциденца повреде кичменог стуба ? 

 а. 16-30 година 

 б. 10-15 година 

 в. 40-60 година 

3. Најчешћи узроци повреда кичменог стуба су: 

 а. Падови 

 б. Саобраћајни удеси 

 в. Спортске повреде 

4. У укупном проценту повреда кичменог стуба вратни део кичме партиципира са: 

 а. 15% 

 б. 25% 

 в. 55% 

5. У укупном проценту повреда кичменог стуба торакални део кичме партиципира са: 
 а. 15% 

 б. 25% 

 в. 55% 

6. Повреде вратног дела кичменог стуба праћене су: 

 а. Престанком дисања, квадриплегијом, неурогеним шоком 

 б. Нормалним дисањем, параплегијом, кардиогеним шоком 

 в. Нормалним дисањем, квадриплегијом, параплегијом 

7. Повреде торакалног дела кичменог стуба праћене су: 
 а. Престанком дисања, неурогеним шоком, полиуриом 

 б. Квадриплегијом изнад Th1, параплегијом испод Th1, ретенцијом урина, неконтролисаном  

                дефекацијом 

 в. Квадриплегијом, олигуријом, опстипацијом 

8. Шта обухвата процена места несреће ? 

 а. Личну заштиту, безбедност повређеног, безбедност места несреће, број повређених, 

                механизам повређивања 

 б. Иницијални преглед, имобилизацију, транспорт 

 в. Личну заштиту, безбедност повређеног, безбедност места несреће, секундарни преглед 

9. Шта подразумева примарни – иницијални преглед повређеног ? 

 а.  Збрињавање дисајног пута и мануелна стабилизација вратног дела личме, процена дисања,  

                 процена циркулације, имобилизација 

            б.  Стабилизација вратног дела личме, имобилизација кичменог стуба 

 в.  Збрињавање дисајног пута и мануелна стабилизација вратног дела личме, процена дисања,  

                 процена циркулације,процена неуролошког статуса, ослободити повређеног одеће 

10. Код тешке трауме кичменог стуба дозвољене интервенције на терену су (четири тачна 

      одговора): 

 а. Контрола спољашњег крварења 

 б. Репозиција дугих костију 

 в. Решавање отвореног пнеумоторакса 

 г. Оксигенотерапија 

 д. Примарна обрада ране 

 
ТЕСТ  

 

 

 



 ђ. Збрињавање проходности дисајног пута 

11. Из наведеног издвојите терапијске поступке који нису животно неопходни код критично  

      повређене особе (три тачна одговора): 

 а. Отварање интравенског пута 

 б. Постављање удлага 

 в. Ендотрахеална интубација 

 г. Стабилизација торакалног капка 

 д. Декомпресија техзионог пнеумоторакса 

12. Индикације за спиналну имобилизацију су (три тачна одговора): 

 а. Траума горњих екстремитета 

 б. Повређени који су под дејством алкохола или наркотика 

 в. Изузетно болне повреде које ометају нормално расуђивање унесрећеног 

 г. Пенетрантне повреде трбушног зида 

 д. Бол и осетљивост у пределу кичменог стуба, укључујући и бол при покретну, анатомски 

                деформитети у пределу кичме 

13. Како се изводи мануелна стабилизација главе ? 

 а. Дефлекцијом главе уз мануелну стабилизацију 

 б. Довођењем длаве у неутрални положај уз фиксацију обема шакама 

 ц. Хиперфлексијом главе уз фиксацију обема шакама 

14. Које су контраиникације за неутрални положај главе ? 

 а. Уколико је повређени у лежећем положају 

 б. Посекотина на глави 

 в. Спазам вратних мишића, неуролошки дефицит, појава проблема са дисајним путем и 

                дисањем 

15. Код критично повређене особе примарни – иницијални преглед не би требало да траје дуже  

      од: 

 а. 2 мин. 

 б. 10 мин. 

 в. 15 мин. 

16. Када се врши преглед врата код повређене особе ? 

 а. Пре постављања цервикалне крагне 

 б. Након постављања цервикалне крагне 

 в. Све једно је када, битно је да се одради 

17. Према времену настанка повреде кичмене мождине могу бити: 

 а. Примарне, секундарне и терцијарне 

 б. Само примарне 

 в. Примарне и секундарне 

18. Утицај механичке силе на кичмени стуб заснива се на: 

 а. 4 концепта 

 б. 2 концепта 

 в. 1 концепту 

19. Да ли недостатак неуролошког дефицита искључује повреду костију или лигамената  

      кичменог стуба ? 

 а. Да 

 б. Не 

20. Један од основних принципа имобилизације је: 

 а. Провера моторике, сензибилитета и пулса на сва четири екстремитета 

 б. Обавезно урадити репозицију пролабираног пршљена на месту трауме 

 в. Да се имобилише само један суседни зглоб 

 

 

 

21. Стандардна средства за имобилизацију комплетног кичменог стуба су: 



 а. Цервикална крагна, спинална даска са фиксатор-тракама и фиксатором за главу, кратка 

                спинална даска, траума душек 

 б. Цервикална крагна, спинална даска са фиксатор-тракама и фиксатором за главу, кратка 

                спинална даска, вакум удлаге 

 в. Цервикална крагна, спинална даска са фиксатор-тракама и фиксатором за главу, кратка 

                спинална даска, МАСТ одело 

22. Која је улога цервикалне крагне у збрињавању повређених ? 

 а. Стабилизује вратни део кичме 

 б. Спречава покрете 

 в. Штити вратни део кичме од компресије, донекле стабилизује врат и ограничава покрете 

23. Цервикална крагна процентуално спречава следеће покрете главе и врата: 

- флексију за _____%,                                          а. 50% 

- екстензију за ______% а                                    б. 50% 

- латерално савијање и ротацију за _____%.     в. 90% 

24. Одмеравање величине цервикалне крагне врши се на следећи начин: 

 а. Постављањем прстију једне шаке на врат повређеног од корена врата до ангулуса мандибуле 

 б. Постављањем прстију једне шаке на врат повређеног од корена врата до врха браде 

 в. Постављањем прстију једне шаке на врат повређеног од корена врата до ушне ресице 

25. Колико особа врши постављање цервикалне крагне ? 

 а. Једна 

 б. Две 

 в. Три 

26. Са које стране врата се поставља цервикална крагна уколико је особа у седећем положају? 

 а. Са леве 

 б. Са десне 

 в. Са предње стране 

27. До чега може довести недовољно фиксирана цервикална крагна ? 

 а. До компресије крвних судова 

 б. До опструкције дисајног пута и компресије крвних судова 

 в. Не ограничава покрете и може довести до опструкције дисајног пута 

28. Лоше одмерена крагна – мала крагна дозвољава: 

 а. Значајну флексију 

 б. Значајну хиперекстензију 

 в. Пун обим покрета 

29. Лоше одмерена крагна – велика крагна дозвољава (два тачна одговора): 

 а. Значајну флексију 

 б. Значајну хиперекстензију 

 в. Пун обим покрета 

30. Да ли добро изабрана и добро постављена цервикална крагна врши 100% -ну заштиту  

      цервикалне кичме ? 

 а. Да 

 б. Не 

31. Шта је имобилизација ? 

 а. Постављање повређеног на стомак и хитан транспорт 

 б. Постављање дела тела или целог тела у стање мировања – непокретности 

 в. Постављање повређеног у полуседећи положај 

32. Како треба имобилисати труп повређеног ? 

 а . Труп мора да се имобилише тако да се спрече померања у свим правцима 

 б.  Труп мора да се имобилише тако да се спречи каудално померање 

 в.  Труп мора да се имобилише тако да се спречи цефалично померање 

 

 

33. Када се приступа имобилизацији трупа ? 



 а. Пре него што се фиксира  глава 

 б. После фиксирања главе 

 в. Може и пре и после фиксације главе 

34. Да би се спречила ротација главе треба је фиксирати за спиналну даску: 

 а. Тракама 

 б. Хед блоковима – фиксатори   

 в. Не треба је фиксирати 

35. Чиме се фиксира тело повређеног када се имобилизација кичменог стуба врши на спиналној 

      дасци ? 

 а. КЕД-ом 

 б. Пнеуматским тракама 

 в. Фиксатор тракама – „ спајдер траке“ 

36. Цефалично померање повређеног, који је имобилисан на спиналној дасци, спречавају: 

 а. Фиксатор траке преко рамена 

 б. Фиксатор трака преко карлице 

 в. Фиксатор трака преко натколеница 

37. Каудално померање повређеног, који је имобилисан на спиналној дасци, спречава: 

 а. Фиксатор траке око стопала 

 б. Фиксатор трака преко карлице 

 в. Фиксатор трака преко натколеница 

38. У току имобилизације спиналном даском, неадекватна фиксација доњих екстремитета, не  

      спречава њихове ротационе покрете што доводи до: 

 а. Померања торакалног дела кичменог стуба 

 б. Померања цервикално-торакалног дела кичменог стуба 

 в. Антериорног померања карлице и  доњег дела кичменог стуба 

39. Да ли се вакум душек користи за имобилизацију кичменог стуба ? 

 а. Да 

 б. Не 

40. На ком принципу функционише траума душек ? 

 а. Принцип компресије ваздуха 

 б. Принцип декомпресије ваздуха 

 в. Ниједан од наведених 

41. Колико особа збрињава повређеног стреч носилима ? 

 а. Једна 

 б. Две 

 в. Три 

42. Шта је К.Е.Д. ( Kendrick Extrication Device) ? 

 а. Стандардно средство за рехабилитацију 

 б. Стандардно средство за реанимацију 

 в. Стандардно средство за извлачење и имобилизацију  

43. Чему служи кратка спинална даска ? 

 а. За имобилизацију доњих екстремитета 

 б. За извлачење и имобилизацију кичменог стуба 

 в. За имобилизацију горњих екстремитета 

44. Које су индикације за скидање кациге код трауматизоване особе ? 

 а. Пенетрантне повреде главе 

б.  Погоршање неуролошког дефицита приликом скидања кациге 

в. Повраћање, одржавање дисајног пута, примена кисеоника 

45. Које су контраиндикације за скидање кациге код трауматизоване особе ? 

 а.  Нема контраиндикација јер кацига врши имобилизацију главе и врата 

б.  Пенетрантне повреде главе, погоршање неуролошког дефицита приликом скидања кациге 

в.  Повраћање, одржавање дисајног пута, примена кисеоника 

46. Колики је минималан број особа које скидају кацигу ? 



 а. Једна 

 б. Две 

 в. Три 

47. Који су терапијски поступци у току транспорта трауматизоване особе ? 

 а. Отварање И.В. линија, надокнада волумена, мониторинг сатурације О2, ЕКГ мониторинг,  

                адекватан положај, секундарни преглед повређеног 

 б. Адекватан положај и што хитнији транспорт у траума центар 

 в. Адекватан положај, оксигенотерапија, примарни преглед повређеног 

48. Адекватном имобилизацијом могу се превенирати следеће повреде кичмене мождине: 

 а. Дисекција и контузија кичмене мождине 

 б. Прекид дотока крви у кичмену мождину, хипертензија 

 в. Хипоксија, хипотензија, оток и компресија коштаним фрагментима 

49. Када се укључује оксигенотерапија у третману тешко трауматизоване особе ? 

 а. Након секундарног прегледа 

 б. У току транспорта 

 в. Што је пре могуће – након прегледа главе и лица 

50. Добро одмерена и добро постављена цервикална крагна подразумева да се: 

 а. Предњи део крагне ослања на угао мандибуле и стернум а задњи на окципитум лобање и 

                торакалној кичми 

 б. Предњи део крагне ослања на меко ткиво испод браде и стернум а задњи на окципитум  

               лобање и цервикалној кичми 

 в. Предњи део крагне ослања на меко ткиво испод браде а бочне стране иду преко ушне ресице 
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