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1. Траума је:  

а) Оштећење ткива и органа настало дејством активације панкреасних ензима. 

б) Траума је акутно оштећење организма са разарањем ткива и одговарајућим функционалним 

поремећајем, проузроковано деловањем спољашње силе (механичка, термичка, хемијска). 

ц) Хронично оштећење ткива и органа, настало понављаним дејствима различитих сила. 

д) Повреда искључиво више органских система. 

 

2. Шта је „златни сат“? 

а) Златни сат је време за које екипа хитне помоћи стиже на место несреће. 

б) Златни сат је време када треба позвати хитну помоћ, након несреће. 

ц) Златни сат представља време од тренутка повређивања до дефинитивног хируршког збрињавања. 

 

3. Која је неопходна опрема коју екипа хитне помоћи мора понети на место несреће? 

а) Спинална даска, боца са кисеоником, оковратници различитих величина, траума торба. 

б) Опрему није неопходно понети на место несреће док се не види шта је у питању. 

ц) Довољна је употреба личне заштитне опреме. 

д) Опрема за збрињавање трауме је претешка, зато је прикладније пацијента ставити на носила, а додатну 

опрему употребити у санитетском возилу. 

 

4. Екипа ХП дошла је прва на саобраћајни удес. Саобраћај није затворен, велика група очевидаца је 

окупљена око повређеног који лежи на путу. Место несреће није обезбеђено. Који след поступака је 

тачан? 

а) Што пре прићи повређеном и са очевидцима га унети у санитетско возило. Након тога сачекати 

полицију, да би се утврдио идентитет повређеног. 

б) Позвати полицију ОДМАХ. Адекватно паркирати санитетско возило, зауставити саобраћај и обезбедити 

место несреће. Након тога са свом потребном опремом прићи пацијенту и почети збрињавање. 

ц) Отићи са места несреће док не стигне полиција. 

д) Замолити очевице да обезбеде место несреће, а затим почиње лекарско збрињавање. 

 

5.  Шта спада у заштитну опрему медицинског тима? 

а. Рукавице, заштитне наочаре, заштитна маска, непропусно одело,визир. 

б. Кисеоник, рукавице, контејнер за одлагање медицинског отпада. 

ц. Екипа је најсигурнија у санитетском возилу. 

д. Медицинском тиму није потребна заштитна опрема, јер је заштићен вакцинацијом. 

 

6. Зашто је важан механизам повређивања? 

а) Механизам повређивања није битан у трауми. 

б) Зато што 5-15% витално стабилних пацијената и без видљивих повреда, има тешке повреде које се 

открију тек на поновљеним прегледима у болници. 

ц) Зато што су високо енергетски инциденти опасни по екипу ХП. 

д) Механизам повређивања је битан само код деце и геријатријске популације. 

7. Шта су то високоенергетски акциденти? (2 тачна одговора) 

а) Ударац палицом у руку. 

б) Превртање возила са испадањем. 

ц) Сваки судар јер се увек ослобађа велика количина енергије. 

д) Повреда настала приликом руковања циркуларом. 

е) Пад деце са висине веће од 2м. 

 

ТЕСТ  

 

 

 



8. Шта подразумева први контакт са пацијентом, приликом примарног прегледа? 

а) Стабилизацију вратне кичме и процену свести АВПУ скалом. 

б) Са удаљености од најмање 2м проценити стање свести повређене особе. 

ц) При приласку повређеном најважније је проверити да ли дише, без стабилизације вратне кичме. 

д) Није важан редослед прегледа, најважније је да стигне у болницу. 

 

9) Колико траје примарни траума преглед? 

а) 5 минута 

б) 10 минута 

ц) 2 минута 

д) Пацијент се никада не прегледа већ одмах вози у болницу. 

 

10) Који пацијенти захтевају асистирану вентилацију? 

а) Сви. 

б) Они који имају између 12-20 респирација/минути. 

ц) Они који имају мање од 12, а више од 20 респирација/минути. 

д) Асистирана вентилација се не препоручује јер доводи до едема мозга. 

 

11) Да ли се препоручује хипервентилација као профилакса код траума пацијената? 

а) Да, јер сви траума пацијенти треба да добију што више кисеоника. 

б) Не, сем код мождане хернијације. 

ц) Да, јер хипервентилација доводи до вазоконстрикције можданих крвних судова и смањује едем мозга. 

д) Не, јер хипервентилација доводи до едема мозга. 

 

12) Да ли је отварање венског пута примарна мера коју треба спровести у трауми? 
а) Отварање венског пута и примена инфузионог раствора 5% глукозе је најважнији поступак код 

трауматизованих особа. 

б) Венски пут се отвара у санитетском возилу, у току транспорта ка болници, сем ако пацијент изгуби 

радијални пулс. 

ц) Траума пацијентима се не отвара венски пут јер то предуго траје. 

д) Венски пут се отвара свим пацијентима са унутрашњим крварењем, да би се побољшала перфузија. 

 

13) Зашто су у иницијалној процени битни пол и старост пацијента. (2 тачна одговора) 

а) Мушкарци су издржљивији и боље реагују на тешку трауму. 

б) Жене могу бити трудне, па бринемо о два живота и потребно је обавестити пријемну установу да 

обезбеди гинеколога. 

ц) Хитна помоћ не збрињава старије од 70 година. 

д) Геријатријска популација и деца су вулнерабилнији на трауму. 

 

14) Која је најбоља метода за отварање дисајног пута у трауми? 

а) Модификовани троструки хват (без забацивања главе). 

б) Метода забаци главу, подигни браду. 

ц) Кома положај.  

д) Отварање дисајног пута није приоритет у трауми. 

 

15. Којом методом се процењује дисање у трауми? 

а) Гледам, слушам, осећам. 

б) Аускултацијом плућа. 

ц) Забаци главу, подигни браду. 

д) Продрмај и гласно дозивај. 

 

 

 



16. Који се поступци изводе на лицу места? 

а) Отварање венске линије. 

б) Имобилизација прелома. 

ц) Примена кисеоника, контрола великих крварења. 

д) Постављање централног венског катетера. 

 

17. Колико кисеоника се даје траума пацијентима? 

а) Пун проток. 

б) 10-15 л/мин. 

ц)  3-5 л/мин.  

д) Зависи од стања пацијента. 

 

18. Када се поставља Шанцов оковратник? 

а) Чим приђемо пацијенту, након провере виталних знакова. 

б) Одмах, пре провере виталних знакова. 

ц) Шанцова крагна се поставља тек након прегледа виталних знакова и прегледа главе и врата. 

Д) Шанцова крагна је неудобна и поставља се само млађим пацијентима. 

 

19. Како се одређује тачна величина Шанцовог оковратника? 

а) Растојањем од угла мандибуле до стерноклеидомастоидног мишића. 

б) Растојањем од секутића до гласница. 

ц) Растојањем од браде до инцизуре југуларис. 

д) Не одређује се - величина Шанцове крагне је универзална. 

 

20. Шта представља број повређених? 

а) Број повређених представља број особа са повредом главе. 

б) То је број особа које седе на задњем седишту. 

ц) Представља све особе које су учествовале у акциденту, без обзира да ли су видљиво повређене. 

д) Представља особе са видљивим повредама. 

 

21. Правило за паркирање санитетског возила је: 

а) да се возило паркира 20-ак метара од места несреће, у правцу кретања, тако да пружа заштиту члановима 

тима од надолазећег саобраћаја. 

б) да се паркира што ближе месту несреће, да би нам опрема била близу. 

ц) нема универзалног правила о паркирању санитетског возила, већ зависи од тренутне ситуације. 

д) да полиција одређује где ће се санитетско возило паркирати. 

 

22. Како се пацијент са повредом карлице преноси на спиналну даску? 

а) Лог-ролл техником на леву страну. 

б) Лог-ролл техником на десну страну. 

ц) Методом раме о раме се направи полуга са 2 спасиоца, трећи спасилац држи главу, четврти ноге. 

д) У ћебету. 

23. Са које стране се поставља спинална даска, ако су повреде са десне стране, а повређени  

      нема прелом карлице? 

а) Десне. 

б) Леве. 

ц) Свеједно. 

д) Није важно где су повреде, пацијента увек окрећемо од себе. 

24. На месту несреће постоји могућност пожара, цурења гаса, експлозије. Шта је ваш задак? 

а) Ако сте у могућности обезбедити место несреће, ако нисте, позвати додатну помоћ. 

б) Пружити прву помоћ, без обзира на личну безбедност. 

ц) Ставити хируршку маску, јер нас она штити од цурења гаса. 

д) Све екипе хитне помоћи су обучене и опремљене да обезбеде место несреће.  



25. По теорији три судара, ако је ветробранско стакло паучинасто попуцало, које повреде 

      ћете очекивати? 

а) Повреде карлице. 

б) Повреде бешике. 

ц) Повреде органа грудног коша. 

д) Повреде главе. 

 

26. Да ли нам деформитети волана говоре у прилог озбиљних повреда грудног коша? 

а) Да, јер то значи да је грудни кош ударио у волан, а унутрашњи органи о ребра, те је могућа озбиљна 

повреда. 

б) Не, јер се волан израђује од трошних материјала и увек пуца. 

ц) Не, јер посматрамо пацијента, а не деформитете возила. 

д) Да, али само при великим брзинама.  

 

27. Ако имамо прострелну рану на граници грудног коша и абдомена, који органски систем 

      подразумевамо да је повређен? 

а) Повреду третирамо као повреду грудног коша, јер је дисајни пут најбитнији. 

б) Оба органска система пажљиво прегледамо и подразумевамо да су оба тешко повређена, док се не 

докаже супротно. 

ц) Увек претпостављамо да је повређен абдомен, јер су крварења тада масивна и пацијент угроженији. 

д) Важно је да пацијенту укључимо инфузију, а не где се повреда налази. 

 

28. Да ли је потребно пацијентима без свести урадити гликемију? 

а) Не, код траума пацијената то је губљење времена. 

б) Обавезно, код свих пацијената без свести је потребно одредити гликемију, без обзира шта је узрок 

губитка свести. 

ц) Гликемију одређујемо само ако добијемо податак да је пацијент дијабетичар. 

д) Мерење гликемије је саставни део иницијалног прегледа траума пацијената. 

 

29. Дошли сте на место несреће, а ваш пацијент и даље држи извор струје због тетаничних  

      контракција. Шта је ваш задак? (2 тачна одговора) 

а) Прићи што пре јер је највероватније у срчаном застоју. 

б) Не прилазити, већ позвати додатну помоћ обучену да га одвоји од извора струје. 

ц) Искључити довод струје, па тек онда прићи пацијенту. 

д) Пацијента закопати у песак. 

 

30. Моторциклиста је повређен у судару. Да ли је при збрињавању потребно скинути му  

      кацигу? 

а) Да, ако има пенетрантну повреду главе. 

б) Кацигу скидамо ако је пацијенту угрожен дисајни пут, без свести је и повраћа, или је у срчаном застоју. 

ц) Кацига чува главу и никада се не скида. 

д) Кацигу скидамо када је од силине удара напукла, јер више нема функцију. 

 

31. Колико спасилаца учествује у скидању кациге? 

а) Довољан је један спасилац. 

б) Најмање два спасиоца, један да обезбеђује стабилност вратне кичме, док други скида кацигу. 

ц) Три и више спасилаца. 

д) Ако је пацијент свестан, сам себи скида кацигу. 

 

32. Дошли сте на место несреће и затекли следећу ситуацију: један учесник шета око возила и виче 

“Види шта сам урадио“; други седи у возилу и телефонира, а трећи је наслоњен на волан и не 

одговара кад га дозивате. Коме прво прилазите? 

а) Особи која шета, јер је сигурно у шоку. 



б) Особи која телефонира, да је спречите да зове полицију. 

ц) Особи без свести јер морате проверити да ли дише. 

д) Не прилазите пе доласка полиције, јер место није безбедно. 

 

33. Да ли се на лицу места врши заустављање приступачног спољашњег крварења?  

а) На лицу места се обавезно зауставља, односно врши контрола приступачног спољашњег крварења. 

б) Не, спољашње крварење се зауставља у болници. 

ц) Да, увек уз помоћ Есмаркове повеске. 

д) Не, важно је да смо збринули дисајни пут.  

 

34. Које су методе за заустављање приступачног спољашњег крварења на лицу месту?  

      (3 тачна одговора) 

а) Дигитална компресија на оштећени крвни суд. 

б) Постављање компресивног завоја на рану која активно крвари (тампонада). 

ц) Повеска по Есмарху.  

д) Подвезивање крвног суда. 

е) By pass. 

 

35. Како се правилно зауставља крварење из носа?  

а) Пацијенту наложити да забаци главу, и подигне леву руку. 

б) Пацијенту поставити хладну облогу на врат. 

ц) Пацијента поставити у бочни кома положај. 

д) Стискањем носница између палца и кажипрста. 

36. Повређеном који лежи на леђима увек треба прићи: 

а) Са предње стране (од ногу, „лицем у лице“) 

б) Од главе, ради личне безбедности. 

ц) Није битно са које стране, важно је што пре помоћи унесрећеном. 

д) Увек са десне стране. 

 

37. Која је прва мера коју изводимо након приласка трауматизованом пацијенту? 

а) Прво имобилисати врат повређеног, а тек му се онда обратити. 

б) Прво забацити главу, и проверити да ли дише. 

ц) Прво поставити Шанцов оковратник. 

д) Прво интубирати. 

 

38. У ком положају се транспортује повређена трудница? 

а) Повређену трудницу (>5 месеци трудноће), треба транспортовати на дугој имобилизационој дасци, благо 

нагнутој на леву страну (под углом од 30º). 

б) Трудницу, као и све друге пацијенте транспортујемо у лежећем положају. 

ц) Труднице треба саме да изаберу положај у ком им је удобно. 

д) Повређену трудницу (>5 месеци трудноће), треба транспортовати на дугој имобилизационој дасци, благо 

нагнутој на десну страну (под углом од 30º). 

 

39. Да ли се потпуна стабилизација главе постиже Шанцовим оковратником? 

а) Не, потпуна стабилизација главе се постиже постављањем Шанцове крагне и фиксатора за главу. 

б) Да, довољно је поставити само Шанцов оковратник. 

ц) Шанцова крагна се поставља само ако се пацијент жали на бол у врату. 

д) Глава се боље стабилизује постављањем на спиналну даску, без Шанцовог оковратника. 

40. Које је основно правило имобилизације? 
а) Правило „двојке“. 

б) Правило „тројке“. 

ц) Правило броја „365“. 

д) Нема правила. 



 

41. Шта подразумева правило „двојке“? 

а) Два спасиоца учествују, два суседна зглоба се имобилишу, кост се држи на два места (тик изнад и испод 

прелома). 

б) Два имобилизациона средства, и две венске линије. 

ц) Два спасиоца, и два прелома. 

д) Два спасиоца су потребна само када постоји отворени прелом. 

 

42. Које су најчешће вирусне инфекције којима могу бити изложени чланови тима хитне  

      помоћи. (3 тачна одговора) 

а) хепатитис Б 

б) хепатитис Ц 

ц) ТБЦ 

д) птичији грип 

е) ХИВ 

 

43. Долазите на позив где је повређено дете. Хетероанамнестички подаци се не поклапају са 

повредама детета, и родитељи на поновљена питања дају различите одговоре. Шта ћете урадити? 

а) Није на служби хитне помоћи да претпостави злостављање и насиље у породици  

б) Збринути дете, и алармирати социјалну службу. 

ц) Деца се често повређују, претпоставићете да су то старе повреде. 

д) Одвести дете у болницу, где ће се одлучити шта је даље потребно предузети. 

 

44. Које је правило за процену величине опечене површине код одраслих? 

а) Правило деветке. 

б) Правило осмице. 

ц) Правило десетке. 

д) Правило длана.  

 

45. Која је најважнија мера помоћи код опекотина? 

а) Постављање стерилне газе. 

б) Постављање компресивног завоја. 

ц) Расхлађивање опечене површине. 

д) Што хитнији транспорт пацијента у Центар за опекотине. 

 

46. Који се раствор први даје за надокнаду течности у трауми? 

а) Рингров раствор. 

б) Хартманов раствор. 

ц) Раствор 50% глукоза. 

д) Колоидни раствори. 

 

47. Заокружите одговоре које карактеришу критичног пацијента у трауми? (три тачна одговора) 

а) Смањенен ниво свести, шок. 

б) Билатерални прелом бутне кости. 

ц) Крварења без општих знакова искрварења. 

д) Нискоенергетски акциденти. 

е) Високоенергетски акциденти. 

 

48. Које интервенције треба применити на лицу места код не критичног пацијента? 

а) Збрињавање дисајног пута. 

б) Успостављање венске линије и примена инфузионог раствора, мониторинг виталних функција. 

ц) Кардиопулмоналну реанимацију. 

д) Декомпресију тензионог пнеумоторакса. 



 

49. Да ли се у прехоспиталним условима врши декомпресија тензионог пнеумоторакса? 

а) Да и то увек, јер постоји велика могућност настанка срчаног застоја. 

б) Не, јер је у прехоспиталним условима тешко поставити дијагнозу тензионог пнеумоторакса. 

ц) Да, али само ако је пацијент у циркулаторном колапсу и респираторном дистресу (цијаноза). 

д) Не, јер је то интервенција која се спроводи искључиво у болничким условима. 

 

50. Дошли ста на место несреће, по којој се скали врши брза процена стања свести повређеног? 

а) Глазгов кома скали. 

б) АВПУ скали. 

ц) Ни по једној, најпре се проверава дисање, а тек онда свест. 
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