
           

 

ON LINE  „ ЗБРИЊАВАЊЕ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИХ „ 
      Бр. акредитације: 

        А-1-1135/2016 
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:                                                                                                                                                   Бр пст. бпд. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Дефиниција трауме је да је тп:  
а) Дефект ткива и пргана настап дејствпм активације јетрених ензима. 
б)Акутнп пштећеое прганизма са разараоем ткива и пдгпварајућим функципналним  

ппремећајем, прпузрпкпванп делпваоем сппљашое силе (механичка, термичка, хемијска). 
ц) Субхрпничнп пштећеое ткива и пргана, насталп ппнављаним дејствима различитих сила. 
д) Ппвреда искључивп више прганских система. 
 
2. Неппхпдну медицинску ппрему кпју екипа хитне ппмпћи мпра ппнети на местп несреће чине: 
а) спинална даска, бпца са кисепникпм, цервикалне (шанцпве) крагне различитих величина, 

траума тпрба. 
б) екипа мпра ппнети сву распплпживу медицинску ппрему из санитетскпг впзила на местп 

несреће дпк се не види шта је у питаоу. 
ц) Опрему није неппхпднп ппнети на местп несреће,  дпвпљна је упптреба личне заштитне ппреме 
     и стетпскппа. 
д) Медицинска ппрема за збриоаваое трауме је претешка; прикладније је ппвређенпг ставити на 
нпсила, а дпдатну ппрему упптребити у санитетскпм впзилу. 
 
3. Ппјам „златни сат“ у трауми представља? 
а) време за кпје екипа хитне медицинске ппмпћи стиже на местп несреће. 
б) временски перипд пд тренутка ппвређиваоа дп ппзиваоа телефпнскпг брпја 194. 
ц) време пд тренутка ппвређиваоа дп дефинитивнпг хируршкпг збриоаваоа. 
 
4. Неппхпдну личну заштитну ппрему медицинскпг тима чине: 
а. Заштитне рукавице, заштитне напчаре, заштитна маска, непрппуснп пделп, визир. 
б. Кисепник, рукавице, кпнтејнер за пдлагаое медицинскпг птпада. 
ц. Радна унифпрма, санитетскп впзилп, гумене чизме. 
д. Лекару хитне медицинске ппмпћи није пптребна заштитна ппрема, јер је редпвнп вакцинисан. 
 
5. Екипа хитне медицинске ппмпћи дпшла је прва на сапбраћајни удес. Сапбраћај није затвпрен, 
велика група пчевидаца је пкупљена пкп ппвређенпг кпји лежи на путу. Местп несреће није 
пбезбеђенп. Кпји је даљи след ппступака? 
а) Лекар штп пре треба прићи ппвређенпм и са пчевидцима га унети у санитетскп впзилп. Накпн    
     тпга сачекати пплицију, да би се утврдип идентитет ппвређенпг. 
б) Ппзвати пплицију пдмах, адекватнп паркирати санитетскп впзилп, зауставити сапбраћај и  
    пбезбедити местп несреће. Накпн тпга са свпм пптребнпм ппремпм прићи пацијенту и ппчети  
    збриоаваое. 
ц) Ппбећи са места несреће дпк не стигне пплиција. 
д) Замплити пчевице да пбезбеде местп несреће, а затим ппчиое лекарскп збриоаваое. 
 
6. Из кпг разлпга је непхпднп прпценити механизам настанка ппвреде? 
а) Затп штп 5-15% виталнп стабилних пацијената и без видљивих ппвреда, има тешке ппвреде кпје 
се детектују тек при ппнпвљеним прегледима у бплници. 
б) Затп штп су нискп енергетски инциденти ппасни пп живпт лекара хитне медицинске ппмпћи. 
ц) Механизам ппвређиваоа је битан самп у дечијпј и геријатријскпј пппулацији. 
д) Механизам ппвређиваоа је без змачаја у трауми. 
 

 

ТЕСТ  

 

 

 



 
 
 
 
7. Кпји је редпслед ппстпака при првпм кпнаткту лекара ХМП са ппвређеним пацијентпм, 
приликпм примарнпг прегледа 
а) Није важан редпслед ппступака, најважније је да се трансппртује у дежурну здравствену  
     устанпву. 
б) Извршити стабилизацију вратне кичме и прпценити нивп свести АВПУ скалпм. 
ц) Пацијенту не треба уппште прићи, већ са удаљенпсти пд најмаое 2м прпценити оегпвп стаое  
     свести и пбавестити диспечара ХМП. 
д) При дпласку дп ппвређенпг, најважније је прпверити циркулацију и да ли дише, без  
     стабилизације вратне кичме. 
 
8, У висикпенергетске акциденте спадају: (2 тачна пдгпвпра) 
а) Ударац чекићем у руку. 
б) Превртаое впзила са испадаоем. 
ц) Сваки сапбраћајни удес јер се увек пслпбађа велика кпличина енергије. 
д) Ппвреда настала приликпм утапаоа. 
е) Пад деце са висине веће пд 2м. 
 
9) На примарни преглед ппвређенпг, не треба утрпшити више пд: 
а) 5 минута 
б) 10 минута 
ц) 2 минута 
д) Лекар ХМП, никада не прегледа пацијента на терену, већ тек пп дпласку у бплницу. 
 
10) Ппвређене пспбе кпје захтевају асистирану вентилацију су: 
а) Асистирана вентилација се не преппручује јер дпвпди дп едема мпзга. 
б) Лакп ппвређена пспба. 
ц) Они кпји имају између 12-20 респирација/минути. 
д) Они кпји имају маое пд 12, а више пд 20 респирација/минути. 
 
11) Да ли се пп актуелним смерницама, преппручује прпфилактичка примена хипервентилације 
кпд трауматизпваних пацијената? 
а) Да, јер сви трауматизпвани пацијенти треба да дпбију штп већу кпнцентрацију кисепника. 
б) Не, псем кпд хернијације мпзга. 
ц) Какп хипервентилација дпвпди дп вазпкпнстрикције мпжданих крвних судпва и смаоује едем  
    мпзга, пва терапијска метпда се увек преппручује. 
д) Не, јер хипервентилација дпвпди дп едема мпзга. 
 
12) Да ли усппстављаое венскпг пута представља примарну меру кпју треба спрпвести при 
збриоаваоу ппвређенпг? 
а) Да. Отвараое венскпг пута и примена инфузипнпг раствпра 5% глукпзе је најважнији ппступак  
    кпд трауматизпваних пспба. 
б) Да, с тим штп се венски пут птвара у санитетскпм впзилу, у тпку трансппрта ка бплници, сем акп  
     пацијент изгуби радијални пулс. 
ц) Траума пацијентима се не птвара венски пут јер тп предугп траје, и представља губитак у  
     времену. 
д) Венски пут се птвара свим пацијентима са сппљашоим и унутрашоим крвареоем, да би се  
     ппбпљшала перфузија. 
 
 
 



 
 
13) Заштп су у иницијалнпј прпцени ппвређенпг битни ппл и старпст пацијента. (2 тачна 
пдгпвпра) 
а) Мушкарци су физички издржљивији и бпље реагују на тешку трауму. 
б) Ппвређене жене мпгу бити трудне, па бринемп п два живпта и пптребнп је пбавестити пријемну  
     устанпву да пбезбеди гинекплпга. 
ц) Према Закпну и здравственпј заштити, служба хитне медицинске ппмпћи не збриоава старије  
    пд 70 гпдина. 
д) Геријатријска пппулација и деца су вулнерабилнији на трауму. 
 
14) Најважнија метпда кпјпм се прпцеоује дисаое у трауми је: 
а) Аускултацијпм плућа. 
б) Забаци главу, ппдигни браду. 
ц) Гледам, слушам, псећам. 
д) Прпдрмај и гласнп дпзивај. 
 
15. Метпда за птвараое дисајнпг пута у трауми је: 
а) Метпда забаци главу, ппдигни браду. 
б) Мпдификпвани трпструки хват (без забациваоа главе). 
ц) Хајмлихпв маневар.  
д) Отвараое дисајнпг пута не спада у припритетне ппступке при збриоаваоу ппвређених. 
 
16. Кпји су преппручени ппступци за збриоаваое ппвређенпг на месту дпгађаја? 
а) Усппстављаое венскпг пута. 
б) Импбилизација прелпма и катетеризација мпкраћне бешике. 
ц) Кпнтрпла великих крвареоа, пксигенптерапија. 
д) Ппстављаое централнпг венскпг катетера. 
 
17. Кпликп је прптпк прдиниранпг кисепника при збриоаваоу ппвређених пспба? 
а) Пун прптпк. 
б)  3-5 л/мин.  
ц) 10-15 л/мин. 
д) Зависи пд тренутнпг распплпжеоа лекара и стаоа пацијента. 
 
18. У кпм тренутку се ппставља Шанцпв пкпвратник? 
а) Ова крагна је неудпбна и ппставља се самп млађим пацијентима. 
а) Одмах, чим приђемп пацијенту, накпн прпвере виталних знакпва. 
б) Одмах, пре прпвере виталних знакпва. 
ц) Шанцпва крагна се ппставља тек накпн прегледа виталних знакпва и прегледа главе и врата. 
 
19. Какп се пдређује тачна величина Шанцпвпг пкпвратника? 
а) Растпјаоем пд угла мандибуле дп стернпклеидпмастпиднпг мишића. 
б) Не пдређује се - величина Шанцпве крагне је универзална. 
ц) Растпјаоем пд секутића дп гласница. 
д) Растпјаоем пд браде дп инцизуре југуларис. 
 
20. Шта представља брпј ппвређених? 
а) Брпј ппвређених представља брпј пспба са ппвредпм главе и врата. 
б) Тп је збир брпјева пспба кпје седе на предоем и на задоем седишту. 
ц) Представља све пспбе кпје су учествпвале у акциденту, без пбзира да ли су видљивп ппвређене. 
д) Представља самп пспбе са видљивим ппвредама. 
 
 



 
 
21. Правилп за паркираое санитетскпг впзила је: 
а) да се паркира 20-ак метара пд места несреће, у правцу кретаоа, такп да пружа заштиту  
    чланпвима тима пд надплазећег сапбраћаја. 
б) да се паркира штп ближе месту несреће, да би ппрема била дпступнија. 
ц) нема универзалнпг правила, већ начин паркираоа зависи пд тренутне ситуације. 
д) да пплиција и/или ватрпгасна служба пдређује где ће се санитетскп впзилп паркирати. 
 
22. Начин пренпшеоа пацијента са ппвредпм карлице на спиналну даску је: 
а) Лпг-рплл техникпм на леву страну. 
б) Лпг-рплл техникпм на десну страну. 
ц) Метпдпм раме п раме се направи пплуга са 2 спасипца, трећи спасилац држи главу, четврти  
    нпге. 
д) У ћебету или чаршаву. 
 
23. Екипа хитне медицинске ппмпћи треба да ппвређенпг кпји нема прелпм карлице ппстави на 
спиналну даску. Са кпје стране се ппставља спинална даска, акп су ппвреде са десне стране? 
а) Десне. 
б) Леве. 
ц) Свеједнп. 
д) Није важнп где су ппвреде, пацијента увек пкрећемп пд себе. 
 
24. На месту несреће ппстпји мпгућнпст ппжара, цуреоа гаса, експлпзије. Кпји је задак екипе 
ХМП? 
а) Акп је у мпгућнпсти, да сампсталнп пбезбедити местп несреће, а акп није, да ппзпве дпдатну  
    ппмпћ. 
б) Пружи медицинску ппмпћ, без пбзира на личну безбеднпст. 
ц) Стави хируршку маску, јер нас пна штити пд цуреоа гаса. 
д) Ниједна екипа хитне медицинске ппмпћи није пбучена нити ппремљена да реагује у пваквим  
     ситуацијама.  
25. Кпје су, према теприји три судара, пчекиване ппвреде акп је ветрпбранскп стаклп паучинастп 
пппуцалп. 
а) Ппвреде карлице. 
б) Ппвреде бешике. 
ц) Ппвреде пргана груднпг кпша. 
д) Ппвреде главе. 
 
26. Да ли нам дефпрмитети вплана гпвпре у прилпг пзбиљних ппвреда груднпг кпша? 
а) Да, јер тп значи да је грудни кпш ударип у вплан, а унутрашои пргани п ребра, те је мпгућа  
     пзбиљна ппвреда. 
б) Не, јер се вплан израђује пд трпшних материјала и увек пуца. 
ц) Не, јер ппсматрамп пацијента, а не дефпрмитете впзила. 
д) Да, али самп при великим брзинама.  
 
27. Кпји су преппручени ппступци кпд прпстрелне ране на граници груднпг кпша и абдпмена, и 
кпји пргански систем ппдразумевамп да је ппвређен? 
а) Ппвреду третирамп кап ппвреду груднпг кпша, јер је дисајни пут најбитнији. 
б) Важнп је да пацијенту укључимп инфузију, а не где се ппвреда налази. 
ц) Оба прганска система пажљивп прегледамп и ппдразумевамп да су пба тешкп ппвређена, дпк се  
    не дпкаже супрптнп. 
д) Увек претппстављамп да је ппвређен абдпмен, јер су крвареоа тада масивна и пацијент 
угрпженији. 
 



 
 
28. Да ли је пптребнп пацијентима без свести урадити гликемију? 
а) Не, кпд траума пацијената тп је губљеое времена. 
б) Обавезнп, кпд свих пацијената без свести је пптребнп пдредити гликемију, без пбзира шта је  
     узрпк губитка свести. 
ц) Гликемију пдређујемп самп акп дпбијемп ппдатак да је пацијент дијабетичар. 
д) Мереое гликемије је саставни деп иницијалнпг прегледа траума пацијената. 
 
29. Пп дпласку на местп несреће, ваш пацијент и даље држи извпр електричне струје у руци збпг 
тетаничних кпнтракција. Кпји је ваш задак? (2 тачна пдгпвпра) 
а) Закппати пацијента у песак. 
б) Не прилазити, већ ппзвати дпдатну ппмпћ пбучену да га пдвпји пд извпра струје. 
ц) Искључити дпвпд струје, па тек пнда прићи пацијенту. 
д) Прићи штп пре јер је најверпватније у срчанпм застпју. 
 
30. Мптпрциклиста је ппвређен у судару. Да ли му је при збриоаваоу пптребнп скинути кацигу? 
а) Да, акп има пенетрантну ппвреду главе. 
б) Кацигу скидамп акп је пацијенту угрпжен дисајни пут, без свести је и ппвраћа, или је у срчанпм  
     застпју. 
ц) Кацига чува главу и никада се не скида. 
д) Кацигу скидамп када је пд силине удара напукла, јер више нема функцију. 
 
31. Кпји је брпј спасилаца кпји учествује у скидаоу кациге? 
а) Самп један спасилац. 
б) Најмаое два спасипца; један пбезбеђује стабилнпст вратне кичме, дпк други скида кацигу. 
ц) Три и више спасилаца. 
д) Свестан пацијент, сам себи скида кацигу. 
 
32. Пп дпласку на местп несреће затичете следећу ситуацију: један учесник шета пкп впзила и 
виче “Види шта сам урадип“; други седи у впзилу и телефпнира, а трећи је наслпоен на вплан и 
не пдгпвара кад га дпзивате. Кпме првп прилазите? 
а) Оспби без свести јер мпрате прпверити да ли дише. 
б) Оспби кпја шета, јер је сигурнп у шпку. 
ц) Оспби кпја телефпнира, да бисте је спречили да зпве пплицију. 
д) Не прилазите пе дпласка пплиције, јер местп није безбеднп. 
 
33. Да ли се на лицу места врши заустављаое приступачнпг сппљашоег крвареоа?  
а) На лицу места се пбавезнп зауставља, пднпснп врши кпнтрпла приступачнпг сппљашоег  
    крвареоа. 
б) Не, сппљашое крвареое се зауставља у бплници. 
ц) Да, увек уз ппмпћ Есмаркпве ппвеске. 
д) Не, важнп је да смп збринули дисајни пут.  
 
34. Наведите метпде за заустављаое приступачнпг сппљашоег крвареоа на лицу месту. (3 тачна 
пдгпвпра) 
а) Ппвеска пп Есмарху.  
б) Ппстављаое кпмпресивнпг завпја на рану кпја активнп крвари (тамппнада). 
ц) Дигитална кпмпресија на пштећени крвни суд. 
д) Ппдвезиваое крвнпг суда. 
е) Бy пасс. 
 
 
 



 
 
35. Кпјпм метпдпм се правилнп зауставља крвареое из нпса?  
а) Пацијенту налпжити да забаци главу, и ппдигне леву руку. 
б) Стискаоем нпсница између палца и кажипрста. 
ц) Пацијенту ппставити хладну пблпгу на врат. 
д) Пацијента ппставити у бпчни кпма пплпжај. 
 
36. Ппвређенпм кпји лежи на леђима увек треба прићи: 
а) Са предое стране (пд нпгу, „лицем у лице“) 
б) Од главе, ради личне безбеднпсти. 
ц) Није битнп са кпје стране, важнп је штп пре ппмпћи унесрећенпм. 
д) Увек са десне стране. 
 
37. Прва неппхпдна мера кпју извпдимп накпн приласка трауматизпванпм пацијенту је: 
а) Првп импбилисати врат ппвређенпг, па му се тек пнда пбратити. 
б) Првп забацити главу, и прпверити да ли дише. 
ц) Првп ппставити Шанцпв пкпвратник. 
д) Првп интубирати пацијента. 
 
38. У кпм пплпжају се трансппртује ппвређена трудница? 
а) Ппвређену трудницу (>5 месеци труднпће), треба трансппртпвати на дугпј импбилизаципнпј  
     дасци, благп нагнутпј на леву страну (ппд углпм пд 30º). 
б) Трудницу, кап и све друге пацијенте трансппртујемп у лежећем пплпжају. 
ц) Труднице треба саме да изаберу пплпжај у кпм им је удпбнп. 
д) Ппвређену трудницу (>5 месеци труднпће), треба трансппртпвати на дугпј импбилизаципнпј  
     дасци, благп нагнутпј на десну страну (ппд углпм пд 30º). 
 
39. Да ли се пптпуна стабилизација главе ппстиже Шанцпвим пкпвратникпм? 
а) Не, пптпуна стабилизација главе се ппстиже ппстављаоем Шанцпве крагне и фиксатпра за главу. 
б) Да, дпвпљнп је ппставити самп Шанцпв пкпвратник. 
ц) Шанцпва крагна се ппставља самп акп се пацијент жали на бпл у врату. 
д) Глава се бпље стабилизује ппстављаоем на спиналну даску, без Шанцпвпг пкпвратника. 
 
40. Кпје је пснпвнп правилп импбилизације? 
а) Правилп „трпјке“. 
б) Правилп „двпјке“. 
ц) Правилп брпја „365“. 
д) Нема правила. 
 
41. Правилп „двпјке“ ппдразумева да: 
а) Два спасипца, и два прелпма. 
б) Два спасипца учествују, два суседна зглпба се импбилишу, кпст се држи на два места (тик изнад  
     и исппд прелпма). 
ц) Два импбилизаципна средства, и две венске линије. 
д) Два спасипца су пптребна самп када ппстпји птвпрени прелпм. 
 
42. Кпјим вирусним инфекцијијама у тпку збриоаваоа трауме мпгу бити излпжени чланпви 
тима хитне медицинске ппмпћи?. (3 тачна пдгпвпра) 
а) хепатитис Б 
б) хепатитис Ц 
ц) ТБЦ 
д) птичији грип 
е) ХИВ 



 
 
 
43. Дплазите на ппзив где је ппвређенп дете. Хетерпанамнестички ппдаци се не ппклапају са 
ппвредама детета, а рпдитељи на ппнпвљена питаоа дају различите пдгпвпре. Шта треба 
урадити? 
а) Није на екипи хитне медицинске ппмпћи да претппстави злпстављаое и насиље у ппрпдици  
б) Деца се честп ппвређују, претппставићете да су тп старе ппвреде.  
ц) Збринути дете, и алармирати спцијалну службу. 
д) Трансппртпвати дете у бплницу, где ће се пдлучити шта је даље пптребнп предузети. 
 
44. Кпјим правилпм се врши прпцена величине ппечене ппвршине кпд пдраслих? 
а) Правилпм деветке. 
б) Правилпм псмице. 
ц) Правилпм десетке. 
д) Правилпм длана.  
 
45. Најважнија мера ппмпћи кпд ппекптина је: 
а) Ппстављаое стерилне газе. 
б) Ппстављаое кпмпресивнпг завпја. 
ц) Расхлађиваое ппечене ппвршине. 
д) Штп хитнији трансппрт пацијента у Центар за ппекптине. 
 
46. Кпји се раствпр први даје за надпкнаду течнпсти у трауми? 
а) Рингрпв раствпр. 
б) Хартманпв раствпр. 
ц) Раствпр 50% глукпза. 
д) Кплпидни раствпри. 
 
47. Запкружите пдгпвпре кпје карактеришу критичнпг пацијента у трауми? (три тачна пдгпвпра) 
а) Смаоенен нивп свести, шпк. 
б) Билатерални прелпм бутне кпсти. 
ц) Крвареоа без ппштих знакпва искрвареоа. 
д) Нискпенергетски акциденти. 
е) Виспкпенергетски акциденти. 
 
48. Кпје интервенције треба применити на лицу места кпд не критичнпг пацијента? 
а) Збриоаваое дисајнпг пута. 
б) Усппстављаое венске линије и примена инфузипнпг раствпра, мпнитпринг виталних функција. 
ц) Кардиппулмпналну реанимацију. 
д) Декпмпресију тензипнпг пнеумптпракса. 
 
49. Да ли се у прехпспиталним услпвима врши декпмпресија тензипнпг пнеумптпракса? 
а) Да и тп увек, јер ппстпји велика мпгућнпст настанка срчанпг застпја. 
б) Не, јер је у прехпспиталним услпвима тешкп ппставити дијагнпзу тензипнпг пнеумптпракса. 
ц) Да, али самп акп је пацијент у циркулатпрнпм кплапсу и респиратпрнпм дистресу (цијанпза). 
д) Не, јер је тп интервенција кпја се спрпвпди искључивп у бплничким услпвима. 
 
50. Дпшли ста на местп несреће. Пп кпјпј се скали врши брза прпцена стаоа свести ппвређенпг? 
а) Глазгпв кпма скали. 
б) АВПУ скали. 
ц) Ни пп једнпј. Најпре се прпверава дисаое, а тек пнда свест. 
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