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1) Болови у малој карлици пореклом од мокраћне бешике: 

a) виђају се код реналних колика различите етиологије 

б)   само код комплетне ретенције урина 

ц)   само код  некомплетне ретенције урина 

д)   су у вези са актом уринирања, уз дисуричне тегобе , које настају  услед дејства различитих 

      етиолошких фактора 

 

2) Застој урина на нивоу доњег уринарног тракта (ДУТ-а) може бити: (два тачна одговора) 

a) Делимичан 

б)   Тоталан (РУЦ)  

ц)   Инкомплетан (РУИЦ) 

 

3) Ренална колика се карактерише следећим симптомима: (два тачна одговора) 

a) Тиштећим боловима који се пропагирају у десну лопатицу са повременим јаким болним 

епизодама 

б)  Јаким, раздирућим боловима са епизодама болова слабијег интезитета који се шире у  

      препоне 

ц)   Мучнином, нагонима на повраћање и повраћањем 

д)  Високом телесном температуром 

 

4) Ренална колика је праћена : 

a) Микро и  макро хематуријом и “богатим “ налазом у урину и седименту урина  

б)   Испрекиданим актом мокрења 

ц)   Болним кризама нарочито при завршетку мокрења 

 

5) Приликом инспекције болесника са реналном коликом ,он је: 

a) Без мира и адекватног анталгичног положаја  

б)  Миран са карактеристичним  изгледом лица у смислу facies Hipocratica 

ц)  Извијен на контралатералну страну од афицираног бубрега 

 

6) Код реналне колике физикални налаз је : 

a) Позитиван бимануелни контакт са сукусионом неосетљивошћу лумбалне ложе 

б)  Позитиван бимануелни контакт са сукусионом осетљивошћу супротне лумбалне ложе 

ц)  Палпаторна болна осетљивост ложе и параумбилкалне регије уз сукусиону осетљивост  

     ложе на страни афицираног бубрега 

 

7) “Akutni scrotum” се виђа код следећих обољења и стања: (три тачна одговора) 

а)  Hidrokele 

б)  Varikokele тежег степена 

ц)  Запаљења testisa и  adnexa  

д)  Торзије testisа  

е)   Повреда  скротума  

ф)  Код протрузије килне кесе у скротум. 

8) Лечење торзије тестиса  укљуцује: 

 

 
 



a) Покушај мануелне деторквације  

b) Хируршка деторквација у првих 12 сати 

c) Хируршка деторквација и орхидопексија контралатералног тестиса  у првих 2-6 h 

d) Хируршко збрињавање након поправљања општег стања пацијента 

 

9) Код хидронефрозе опструкција  тока мокраће може бити : (четири тачна одговора) 

a) Комплетна  

б)   Инкомплетна  

ц)   Стална  

д)   Повремена (интермитентна)  

е)    Хидронефроза и  њен настанак намају везе са током урина 

 

10) Главни симптоми  код хидронефрозе су : 

a) Мучнине и повраћања 

б)   Болови и увећање бубрега  

ц)   Повишена телесна температура и  знаци дехидрације пацијента 

 

11) Нагла опструкција тока мокраће изазива болове : 

a) Типа колика уз поремећаје мокрења и промене у урину  

б)   Тупог карактера уз пораст азотних материја у крви (уреа.креатинин) 

ц)   Нема болова јер на страни опструкције долази до моменталног престанка стварања урина 

 

12) Хематурија мозе бити : 

a) Макрохематурија  

б)   Микрохематурија  

ц)   Под појмом хематурије се сматра само видљива крв у урину 

 

13) Неопластичне хематурије су : 

a) Тоталне,безболне,каприциозне и  спонтане  

б)   Терминалне,увек болне и провоциране 

ц)   Иницијалне,безболне и провоциране 

 

14) Неопластичне хематурије се увек морају сматрати знаком тумора : (два тачна одговора) 

a) Док се испитивањем то не искључи  

б)   Не морају се сматрати знаком тумора јер су патогномоничне за нека нефролошка обољења 

ц)   Сваки другачији третман представља стручну грешку лекара 

 

15) У односу на фазу мокрења хематурија може бити :  

a) Иницијална,терминална и тотална  

б)   Иницијална и терминална 

ц.)  Не постоји подела хематурије у односу на фазе мокрења. 

 

16) Akutni pijelonefritis почиње :  

a) Језом,дрхтавицом,грозницом и  болом у једној или обе слабинске регије  

б)   Болом типа колике 

ц)   Само боловима у слабинама без симптома и знакова опште инфекције. 

 

 

17) Однос симптома,бола и хематурије ,је битан јер : 



a) Нам указује на природу могућег патолошког процеса ( уролитијаза,малигни процес) 

б)   У диференцијалној дијагнози нефролошких и  уролошких обољења 

ц)   Нема никаквог значаја. 

 

18) За чешћу погодјеност женског пола обољењем као што је акутни цyститис одговарна је : 

a) Краћа уретра и  колонизација перинеума и  интроитуса вагине  

б)   Естрогенска предоминација 

ц)   Мушкарци и жене подједнако често обољевају. 

 

19) Главни симптоми  торзије  фуникулуса су : 

a) Јак бол и  оток афицираног тестис  

б)   Безболни оток са повишењем телесне температуре 

ц)   Јак бол уз поремећаје мокрења 

 

20) У основи патолошког процеса торзије фуникулуса ( тестиса) лежи : 

a) Акутни инфламаторни процес 

б)   Хеморагични  инфаркт тестиса  

ц)   Накупљање слободне течности  у  овојницама тестиса 

 

21) Globus vesicalis је : 

a) Препуњена мокраћна бешика која се види и  палпира супрапубично  

б)   Симптом који  несумњиво указује на akutni cystitis 

ц)   Знак инконтиненције ,где је бешика претворена у  једноставни  кондуит (conduit). 

 

22) Абдоминалне колике могу бити: (два тачна одговора) 

а) пореклом од мишића и фасција зида абдомена 

б) интенстиналне   

ц) углавном су пореклом  од паренхиматозних органа абдомена 

д) билијарне и реналне  

 

23) Абдоминалне колике се јављају :(два тачна одговора) 

а) само у одређеном добу дана 

б) као раздирући бол у трбуху који се одржава на максимуму 

ц) у пароксизмима  

д) у нападима грчева са одређеним трајањем уз постизање максимума и попуштањем или 

    потпуним престајањем 

24)  У абдомену постоје две врсте бола : ( два тачна одговора) 

а) неуралгични бол 

б) висцерални бол  

ц) бол пореклом од фасцијалних омотача мишића трбушног зида 

д) соматски бол  

25) У прилог перзистенције и прогресије патолошког процеса у трбуху говори: 

а) прелазак дифузног,тиштећег бола,у јасно локализовани бол  

б) нагли престанак бола 

ц) ни један од одговора није тачан 

 

 

 

 



26) Akutni difuzni peritonitis је: 

а) дифузно запаљење перитонеума изазвано бактеријским токсинима  

б) стање које настаје надражајем неуровегетативних сплетова у трбуху 

ц) стање које настаје надражајем само Авербаховог плеxуса у зиду црева. 

 

27) Најчешћи узроци peritonitisa су: (четири  тачна одговора) 

а) перфорација пептичког улкуса  

б) перфорација дивертикулума  

ц) перфорација  аппендиxа  

д) гангрена жучне кесе 

е) акутни прекид пасаже цревног садржаја. 

 

28) Facies Hipocratica су симптоми и знаци: 

а) бледо-пепљаста боја лица ,сув језик и слузница уста,упале очи,усиљен нос,цело орошено  

    хладним знојем  

б) зажарено лице,повишена телесна температура (преко 38 степена),упорна саливација 

ц) готово да и не постоје те нас могу заварати приликом  постављања дијагнозе. 

 

29) Трбух је тврд попут даске услед : 

а) јако израженог метеоризма и опстипације 

б) код афицираности органа ретроперитонеума 

ц) контрактуре мишића трбушног зида 

 

30) Трбух попут даске: 

а) се јавља код крварења у мишићима зида трбуха 

б) код неких неуролоских обољења 

ц) настаје код перфорације шупљих органа трбуха 

 

31) Akutni pankreatitis настаје: 

а) када ензими почињу да врсе аутодигестију сопственог органа  

б) када додје до оклузије горње месентеричне артерије 

ц) услед неких хематолошких обољења. 

 

32) Абдоминални бол код akutnog pankreatitisa је: (два тачна одговора) 

а) оштар и сталан по интензитету и трајању  

б) по типо абдоминалне колике 

ц) шири се у виду појаса  

 

 

33) Карактеристике билијарног бола су : 

а) Врло јак бол у виду грчева са локализацијом у десном подребарном простору са  

    честим ширењем позади испод десне лопатице и у десно раме  

б) тиштећи бол са ширењем у епигастријум и  у десну надлактицу уз потребу пацијента  

     за заузимањем анталгичног става на контралатералну страну 

ц) готово да болова и  нема,јер само промена боје  коже и  видљивих слузница може да  

     укаже на билијарну патологију. 

 

 

34) Лецење камена жучне кесе је : 



а) медикаментозно 

б) медикаментозно уз Х-Д режим 

ц) екстракција калкулуса хирурским путем уз аспирацију жучи са презервацијом жучне  

    кесе 

д) потпуно уклањање жучне кесе (холецистектомија) 

 

35) Holedoholitijaza  је најчешће удрузена са : 

а) каменом у паренхиму јетре 

б)каменом у жучној кеси  

ц) каменом у бубрегу услед склоности ка кристализацији соли жучне и  мокраћне киселине. 

 

36) Пацијенти са ретроперитонеалним крварењем се најцешће жале на : 

а) болове у трбуху,слабинама или ледјима уз присуство мање или виже изразених симптома  

    хиповолемијског шока  

б) осећај пулсације у врату уз тежину у раменима 

ц) болове и  хладноћу у еxтремитетима  услед прерасподеле крвног волумена. 

 

37) Akutni holecistitis је најчешће удружен  са : 

а) каменом жучне кесе у 5% случајева 

б) каменом жучне кесе у 27-35 % случајева 

ц) каменом жучне кесе у 90 % случајева 

 

38) Разлог настанка akutnog holecistitisa је : 

а) опструкција врата жучне кесе или импакција калкулуса у цистикусу уз холестазу и  пораст  

     интралуминалног притиска  

б) депоновање јако вискозне жучи 

ц) строга дијета 

д) примарна бактеријска инфекција 

 

39) Главни узрок настанка akutnog appendicitis је : 

а) Препрека на излазу црвуљка која спречава излазак садржаја  

б) примарна-изолована бактеријска инфекција црвуљка 

ц) етилогија је углавном непозната 

 

40) Знаци akutnog appendicitis су ; 

а) болна осетљивост у доњем десном квандранту трбуха,интензивирање бола приликом 

    попустања дубоке палпације,опирање пацијента приликом  исправљања десног колена и  

    ноге 

б) изолована  палпаторна болна осетљивост у доњем левом квадранту трбуха  

ц) углавном се ради о асимптоматском стању  те се често дешава да се акутни аппендицитис  

    превиди. 

 

41) Лечење akutnog appendicitis је : 

а) медикаментозно 

б) медикаментозно  уз Х-Д резим 

ц) хируршко 

 

 

42) У диференцијалној дијагнози  код акутног запаљења црвуљка најчешће мислимо о: 



а) реналној колици десно са фактором опструкције уретера у нивоу margo criste illiacae  

    (Lanc-ova tačka)  и на патологију пореклом од репродуктивних органа  

б) на илеус 

ц) на варикозитете интерних хемороидалних вена ректума.  

    

43) Према етилогији акутни абдомен се може поделити на три велика синдрома : (три  

       тачна одговора) 

а)  синдром перитонитиса  

б) синдром илеуса  

ц) синдром” лењих црева”              

д) синдром “слепе вијуге” 

е) синдром интраабдоминалног крварења  

 

44) Еластицни дефанс срећемо код : 

а) синдрома перитонитиса 

б) синдрома илеуса  

ц) синдрома интрабадоминалног крварења  

 

45) Главни разлог исхемије и  некрозе црвуљка у акутном запаљењу је : 

а) изолована тромбоза апендикуларне артерије 

б) стеноза муралних артерија изазвана преласком инфекције 

ц) компромитовање циркулације повећаним интралуминалним притиском у току запаљења 

 

46) Аналгетици типа морфина и  других опијата код akutnog pankreatitisa се : 

а) саветују због миорелаксантног ефекта 

б) дају само у малим дозама,мајим од 5 мг 

ц) не дају ,због могућег изазивања спасма Одијевог сфинктера 

 

47) Дивертикулуме дебелог црева у 95 % случајева срећемо на : 

а) цекуму 

б) асцедентном и  десцедентном колону 

ц) сигмоидном колону 

 

48) Код перфорације улкуса у слободну трбушну дупљу долази до развоја: 

а) прво хемијског а потом бактеријског перитонитиса  

б) прво бактеријског а потом хемијског перитонитиса 

ц) не долази до развоја перитонитиса јер  је  садржај  стерилан услед бактерицног дејства 

ХЦЛ. 

49) Ilлeus може бити : (два тачна одговора) 

а) механички  

б) динамички  

ц) оптурациони 

д) странгулациони. 

 

50) Динамички илеус се дели на : ( два тачна одговора) 

а) паралитички  

б) оптурациони 

ц) спастични  


