
 

 

ON LINE  „ СAВРEMEНИ ПРИНЦИПИ У TРETMAНУ ТЕШКО 

ПОВРЕЂЕНИХ„ 

   Бр. акредитације: 

         Д-1-864/17 
 

 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:                                                                                                                                                  Бр ост. бод. 

 

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. 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. 

3. 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. 

4. Oд кoг мoмeнтa зaпoчињe „злaтни сaт“? 

a) oд мoмeнтa пoврeђивaњa 

б) oд мoмeнтa кaдa je eкипa крeнулa нa лицe мeстa 

ц) oд мoмeнтa кaдa je eкипa стиглa нa лицe мeстa 

д) oд мoмeнтa кaдa je eкипa крeнулa прeмa бoлници 

 

5. Шта je први кoрaк у збрињaвaњу трaумa пaциjeнтa? 

а) Стабилизацијa вратне кичме и проценa 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. 

 

6. 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 

 

ТЕСТ 

 

 

 



7. Код критично повређене особе примарни – иницијални преглед не би требало да 

траје дуже од: 

а. 2 мин. 

б. 10 мин. 

в. 15 мин. 

 

8. Заокружите одговоре којi 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. 

 

9. У висикоенергетске акциденте спадају: (2 тачна одговора) 

а) Ударац чекићем у руку. 

б) Превртање возила са испадањем. 

ц) Сваки саобраћајни удес јер се увек ослобађа велика количина енергије. 

д) Повреда настала приликом утапања. 

е) Пад деце са висине веће од 2м. 

 

10. Која је препоручена 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. 

11. Најважнија метода којом се процењује дисање у трауми је:  

а) Аускултацијом плућа.  

б) Забаци главу, подигни браду.  

ц) Гледам, слушам, осећам.  

д) Продрмај и гласно дозивај. 

12. Који поступци се изводе на лицу места у току збрињавања тешко повређеног 

пацијента? 

а) Отварање венске линије. 

б) Имобилизација прелома. 

ц) Примена кисеоника, контрола великих крварења. 

д) Постављање централног венског катетера. 

 

13. Колико кисеоника се даје траума пацијентима?  
а) Пун проток? 

б) 10-15 л/мин.  

ц) 3-5 л/мин.  

д) Зависи од стања пацијента. 

 

14. 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. 



 

15. Eкипa ХMП je пoзвaнa нa мeстo нeсрeћe. Mушкaрaц стaр oкo 50гoдинa пao je сa 

висинe oд 6м. У oтвoрeнoj рaни нa лeвoj пoткoлeници кoja oбилнo крвaри види сe 

кост. Oчeвици нaвoдe дa je биo бeз свeсти 2-3 минутa. Пaциjeнт зaтeчeн свeстaн, дишe 

убрзaнo и пoвршнo, блeдe je кoжe, пулс нa a. рaдиjaлис je убрзaн и кoнчaст. Нa oснoву 

инициjaлнe прoцeнe, eкипa je дoнeлa следећу oдлуку:  

 а. Пaциjeнт je стaбилaн и мoжe сe урaдити дeтaљни трaумa прeглeд 

 б. Рaди сe o критичнoм пaциjeнту, следећи корак је брзи трaумa прeглeд 

 в.  Пaциjeнтa ћe хитнo трaнспoртoвaти у бoлницу бeз дaљe eвaлуaциje стaњa 

 

16. Пацијент стар 28 година повређен у саобраћајном удесу тако што је након судара 

испао из возила. Без свести је, десна зеница је широка и нереактивна. Брoj 

рeспирaциja 20/мин, не палпира се радијални пулс. Кojи су прeпoручeни пoступци у 

току иницијалне процене? 

a. Започети са надокнадом течности јер је пацијенту низак притисак 

б. Након иницијалне процене наставити брзи траума преглед 

ц. Пацијент има нормалан број респирација, потребна је само терапија О2 

д. Потребно је хипервентилирати пацијента због могуће хернијације мозга 

 

17. Хипервентилација доводи до: 

а. Вазодилатације артеријских крвних судова мозга 

б. Вазоконстрикције артеријских крвних судова мозга 

ц. Не утиче на мождану перфузију 

 

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. 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 

торакалну кичму 

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

лобање и цервикалну кичму 

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

ресице 

 

21. 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. 

 

22. 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, 

анатомскидеформитети у пределу кичме 

 

23. 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 

 

24. 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 

 

25. 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 

 

26. Стандардна средства за имобилизацију комплетног кичменог стуба су: 

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

краткаспинална даска, траума душек 

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

краткаспинална даска, вакум удлаге 

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

краткаспинална даска, МАСТ одело 

 

27. 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 

 

28. 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 

 

29. 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 

 



30. Са које стране врата се поставља цервикална крагна уколико је особа у седећем 

положају? 

а. Са леве 

б. Са десне 

в. Са предње стране 

 

31. 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 

 

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

а. Тракама 

б. Хед блоковима – фиксатори 

в. Не треба је фиксирати 

 

33. 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“ 

 

34. 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 

 

35. Када се приступа имобилизацији трупа ? 

а. Пре него што се фиксира глава 

б. После фиксирања главе 

в. Може и пре и после фиксације главе 

 

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

а. Да 

б. Не 

 

37. На ком принципу функционише траума душек ? 

а. Принцип компресије ваздуха 

б. Принцип декомпресије ваздуха 

в. Ниједан од наведених 

 

38. Петнаестогодишњи дечак је повређен након експлозије бомбе, има хладну и 

влажну кожу и слаб периферни пулс. Парче метала дуго око 10цм проминира из 

његовог трбуха. Шта је од следећег најбоље непосредно учинити? 

а. Пажљиво извући парче метала да не би дошло до даљег повређивања 

б. Пажљиво извући метал, затворити рану газом и укључити инфузију физиолошког 

раствора 

в. Заштитити парче метала у месту где се налази и не померати га 

 

 

39. Код критично повређених пацијената преглед током транатспорта: 

а. Не изводи се, битно је да пацијент што пре стигне у болницу 

б. Изводи се и бележи сваких пет минута 



в. Изводи се и бележи на почетку и на крају транспорта 

 

40. Који инфузиони раствор представља први избор за прехоспиталну надокнаду 

течности у трауми? 

а) Рингров раствор. 

б) Хартманов раствор. 

ц) Раствор 50% глукоза. 

д) Колоидни раствори. 

 

41. Из наведеног издвојите терапијске поступке који нису животно неопходни код 

критичноповређене особе (три тачна одговора): 

а. Отварање интравенског пута 

б. Постављање удлага 

в. Ендотрахеална интубација 

г. Стабилизација торакалног капка 

д. Декомпресија техзионог пнеумоторакса 

 

42. Да ли недостатак неуролошког дефицита искључује повреду костију или 

лигаменатакичменог стуба ? 

а. Да 

б. Не 

 

43. 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 

 

44. Да ли се препоручује профилактичка примена хипервентилације 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. 

 

45. 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. 

 

46. 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. 

 

47. 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. 

 

48. 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. 

 

49. 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. 

 

50. Које интервенције треба применити на лицу места код пацијента који није критичан?  
а) Збрињавање дисајног пута.  

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

функција.  

ц) Кардиопулмоналну реанимацију.  
д) Декомпресију тензионог пнеумоторакса. 

 

 

 

 


