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1. Методе привремене хемостазе су: (три тачна одговора )
а. дигитална компресија
б. хиперфлексија екстремитета
в. тампонада ране
г. подвезивање крвног суда
д. шав крвног суда
ђ. БY – ПАСС крвног суда
2. Принудна фиксација екстремитета (хиперфлексија) је контраиндикована код:
а. прелома костију
б. артеријског крвављења
в. артеријског и венског крвављења
3. Дигитална компресија код повреде натколенице изводи се:
а. притиском на а. дорсалис педис
б. притиском на а. поплитеу
в. притиском на а. Феморалис
4.Према времену настанка крварења могу бити:
а. примарна и секундарна
б. спољашња и унутрашња
в. спонтана и трауматска
5. Артеријско крварење се карактерише:
а. континуираним истицањем тамно - црвене крви
б. пулсирајућим истицањем светло - црвене крви
в. споријим истицањем (орошавањем) крви
6. Венско крварење се карактерише:
а. пулсирајућим истицањем светло - црвене крви
б. споријим истицањем (орошавањем) крви
в. континуираним истицањем тамно - црвене крви
7. Капиларно крварење се карактерише:
а. споријим истицањем ( орошавањем ) крви
б. пулсирајућим истицањем светлоцрвене крви
в. континуираним истицањем тамноцрвене крви

8. Страна тела (нож, пројектил...) и фрагменти кости се при збрињавању на лицу
места:
а. никако не смеју вадити
б. обавезно се морају одмах извадити
в. смеју извадити само ако је страно тело контаминирано

9. Вулнус пунктум је:
а. Убодна рана
б. Угризна рана
в. смрзотина
10. Опекотина је:
а) Алергија на сунчеве зраке
б) Повреда настала деловањем топлоте
ц) Упала коже због механичке силе
11. Кварење се према узроку настанка може поделити на:
а. спонтано и трауматско
б. примарно и секундарно
в. артеријско, венско и капиларно
12. Haemophtoe означава:
а. повраћање крви
б. искашљавање мање количине крви
в. обилно искашљавање крви
13. Дигитална компресија представља методу:
а. спонтане хемостазе
б. привремене хемостазе
в. дефинитивне хемостазе
14. При дигиталној компресији артеријско крварење се зауставља мануелним
притиском:
а. изнад места крвављења
б. испод места крвављења
15. Принудна фиксација екстремитета (хиперфлексија) је контра индикована код:
а. прелома костију
б. артеријског крвављења
в. артеријског и венског крвављења
16. Дигитална компресија код повреде натколенице изводи се:
а. притиском на а. дорсалис педис
б. притиском на а. поплитеу

в. притиском на а. феморалис
17. Есмархова повеска не сме да стоји дуже од:
а. 30 минута
б. 1,5 до 2 сата
в. 2 сата
18. Vulnus morsum је:
а. рздерана рана
б. убодна рана
в. угризна рана
19. Хемостаза је:
а. испуштање крви
б. заустављање крвављења
в. коагулација крви
20. Дејством предмета са сечивом настаје:
а. убодна рана
б. посекотина
в. смрскотина
21. Тампонада ране се примењује код:
а. повреде крвних судова који се налазе у прегибима
б. дубљих рана на врату, грудном кошу и трбуху
в. ампутације дела тела
22. Секундарно крварење је:
а. крвављење које настаје директним дејтвом силе и присутно је од момента поврђивања
б. крварење које настаје након одређеног времена после повређивања
в. крвављење настало накнадним повређивањем
23. Хемоторакс спада у:
а. унутрашње крвављење
б. спољашње крвављењев.
в.унутрашње и спољашње крвављење
24. Када се користи Есмархова повеска?
а. Код повреде главе
б. Код транспорта повређених
в. Код ампутираних и смрсканих екстремитета
25. Код сваког крварења прво:
а. Урадимо дигиталну компресију
б. Узимамо анамнезу
в. Измеримо крвни притисак

26. Крварења могу бити:
а. Трајна
б. Спољашња и унутрашња
в. Повремена и привремена
27. Унесрећеног који има знакове искрвављења стављамо у:
а. Бочни положај
б. Лежећи на леђима
в. Положај аутотрансфузије (лежећи на леђима са благо подигнутим ногама)
28. Дефиниција крварења је:
а. Истицање крви из система крвних судова
б. Згрушавање крви у крвном суду
в. Истицање крви из плућа

29. Код особе која је јако искрварила налазимо:
а. Јако повишен крвни притисак
б. Јако успорен пулс
в. Убрзано и неправилно дисање
30. Од чега можемо направити компресивни завој:
а. Од парчета тканине
б. Од стерилне газе, завоја
в. Не можемо направити компресивни завој
31. Крварење из носа заустављамо:
а. Забацивањем главе уназад
б. Стискањем носница између палца и кажипрста
в. Стављањем мокре крпе на главу
32. Јако крварење из ране код ампутација зауставља се:
а. Применом повеске
б. Постављањем компресивног завоја
в. Подизањем руке у ваздух
33. Општи симптоми и знаци крвављења су: (четири тачна одговора )
а. Бледа кожа
б. Црвене слузокоже
в. Успорен пулс
г. Осећај жеђи
д. Пад артеријског притиска
ђ. Смањење диурезе
34.Компензаторни механизми организма код губитка крви су: (два тачна одговора )

а. Пад артеријског притиска
б. Убрзавање срчаног рада
в. Пораст артеријског притиска
г. Појачана диуреза
д. Убрзано дисање
35. Прва мера помоћи код опекотина је:
а) Постављање стерилне газе.
б) Постављање компресивног завоја.
ц) Расхлађивање опечене површине.
д) Што хитнији транспорт пацијента у Центар за опекотине.
36. Називи: haemoperitoneum, haemothorax, haemopericardium, haematocephalus,
haemarthros означавају:
а. Спољашње крвављење
б. Секундарно крвављење
в. Унутрашње крвављење

37.Код механичке повреде ока требамо учинити следеће:
а. Извадити страно тело из ока
б. Завити оба ока и транспортовати до болнице
в. Испирати око са разблаженим алкохолом
38.Појава црне столице говори о:
а. Перфорацији улкуса
б. Крварењу из горњих партија дигестивног тракта
в. Крварењу из хемороида
39. Неадекватна хемостаза доводи до настанка:
а. Хематома и серома у рани
б. Инфекције оперативне ране
в. Дехисценције оперативне ране
40.Haematothorax је присуство крви у:
а. медијастинуму
б. плућном паренхиму
в. плеуралном простору
г. Перикарду
41. Одстрањивање екстремитета у целини или једног његовог дела се назива
(заокружити један тачан одговор):
а. имобилизација
б. стабилизација

в. ампутација
г. екстракција
42. Шта се ставља на отворену рану ?
а) Јод
б) Алкохол
ц) Стерилна газа
43. Сепса је:
а. опште септичко обољење организма при коме се у циркулацији не налазе клице
узрочници већ њихови токсини који стварају одређену клиничку слику
б. продор патогених клица у крв, њихово ширење крвљу до удаљених и осетљивих ткива,
задржавање и размножавање клица у њима као и стварање тешке клиничке слике оболелог
в. продор патогених клица у крв, њихов повремен и краткотрајан налаз без клиничких
манифестација
44.Антисепса је поступак:
а. непотпуног уништавања микроорганизама у ткивима организма
б. непотпуног уништавања проузроковача инфекције у ткивима организма или са
инструмената и апарата загађених микроорганизмима
в. потпуног уништавања микроорганизма у ткивима организма или са инструмената и
апарата загађених микроорганизмима

45. Асепса је поступак:
а. терапијског уништавања свих микроорганизама и њихових спора са предмета,
материјала и инструмената који долазе у додир са раном
б. делимичног уништавња микроорганизама и њихових спора
в. повећања имунолошке снаге организма активном имунизацијом
г. профилактичког уништавања свих микроорганизама и њихових спора са предмета,
материјала и инструмената који долазе у додир са раном
46.Антисептичка средства се користе у:
а. профилактичке сврхе
б. терапијске сврхе
в. профилактичке и терапијске сврхе
47.Изливање крви из унутрашњих органа преко природних путева у спољну средину
спада у групу:
а. спољашњег крварења
б. унутрашњег крварења
в. секундарног крварења
г. паренхиматозног крварења
48.Мелена је:
а. крварење у столици светле крви

б. повраћање крви, налик на талог црне кафе
в. појава крви у мокраћи
г. крварење у столици, појава црних течних катранастих столица
49.Тампонада спада у групу:
а. привремене хемостазе
б. дефинитивне хемостазе
в. медикаментозне хемостазе
г. привремене и дефинитивне хемостазе
50. Код примарне хемостазе потребно је поштовати принципе:
а. стерилног рада на месту повређивања
б. антисепсе и асепсе
в. антисепсе у амбуланти

