
 

  

 

    
  

 
 

 

 

ODSEK ZA MEDICINSKE I  

POSLOVNIO-TEHNOLOŠKE 

STUDIJE 
 

 

PITANJA ZA  

PRIJEMNI ISPIT 

ZDRAVSTVENA 
NEGA 



1. Шта је кома? 

а) кома је поремећај стања свести који се 

одликује патолошком поспаношћу, из које се 

болесник буди механичким дражима, да би 

ускоро, по престанку надражаја поново дубоко 

утонуо у дубок сан 

б) кома је поремећај стања свести у коме 

болесник тек после више поновљених и веома 

јаких надражаја реагује и показује делимичне 

знаке присуства свести 

в) кома је најтежи поремећај стања свести када 

болесник не реагује ни на какве спољне дражи, 

што је прогностички веома лоше  

Одговор: (в) 

 

2. Шта је декубитус? 

а) већа или мања локална ограничена некроза 

коже и то на деловима тела који су највише 

изложени притиску услед лежања 

б) већа или мања локална ограничена некроза 

коже и поткожног ткива , а ређе и мишића, и то на 

деловима тела који су највише изложени 

притиску услед лежања  

в) већа или мања локална ограничена некроза 

мишића, и то на деловима тела који су највише 

изложени притиску услед лежања 

Одговор: (б) 

 

3. Профилакса декубитуса подразумева: 

а) лечење основне болести 

б) спречавање повреда 

в) одржавање личне хигијене болесника и 

адекватне неге коже, честе промене положаја 

болесника, побољшање периферне циркулације 

крви на деловима тела који у постељи трпе 

притисак (локално трљање коже алкохолом) 

запрашивање коже пудером, употребу помоћних 

средстава (подметање гуменог јастука) и 

специјалних душека 

Одговор: (в) 

 

4. Перорална примена лека подразумева: 

а) примена лека под језик 

б) наношење лека на кожу 

в) оралну апликацију лека (преко уста)  

Одговор: (в) 

 

 

5. За интармускуларну апликацију лека користи се 

мишићна маса глутеуса и то: 

а) спољашњи доњи квадрант глутеуса 

б) спољашњи горњи квадрант глутеуса  

в) унутрашњи доњи квадрант глутеуса 

Одговор: (б) 

 

6. Температуру можемо мерити: 

а) само под пазухом зато што је то најсигурнија 

метода 

б) само ректално и вагинално 

в) под пазухом, испод језика, ректално, 

вагинално, на тимпаничној мембрани 

Одговор: (в) 

 

7. Спољашњи горњи квадрант глутеалног мишића 

служи за апликацију лека, како се не би оштетио 

који нерв? 

а) n. oculomotorius 

б) n. рeroneus                в) n. ischiadicus  

Одговор: (в) 

 

8. Интравенски се могу апликовати: 

а) само уљани раствори лека 

б) само водени раствори лека  

в) уљани и водени раствори лека 

Одговор: (б) 

 

9. Шта је седиментација крви? 

а) брзина таложења уобличених крвних 

елемената 

б) коагулација крви 

в) брзина таложења уобличених крвних 

елемената ван крвног суда, са спреченом 

коагулацијом  

Одговор: (в) 

 

10. Која је последња фаза процеса здравствене неге 

која затвара круг свих делатности здравствене 

неге? 

а) утврђивање потреба за здравственом негом 

б) сестринска дијагноза 

в) вредновање-евалуација здравствене неге 

Одговор: (в) 

 

11. Када је најбоље да се узме брис грла? 

а) ујутру  

б) поподне           в) увече 

Одговор: (а) 
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12. Који су сигурни знаци кардиореспираторног 

застоја? 

а) измењено стање свести  

б) сужене зенице  

в) нагли губитак свести, одсуство дисања, 

одсуство пулса на каротидама 

Одговор: (в) 

 

13. Траума је:  

а) оштећење ткива и органа настало дејством 

активације панкреасних ензима 

б) акутно оштећење организма са разарањем 

ткива и одговарајућим функционалним 

поремећајем, проузроковано деловањем 

спољашње силе (механичка, термичка, хемијска)  

в) хронично оштећење ткива и органа, настало 

понављаним дејствима различитих сила  

Одговор: (б) 

 

14. 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 

в) гликемију одређујемо само ако добијемо 

податак да је пацијент дијабетичар 

Одговор: (б) 

 

15. Хајмлихов захват користи се у следеће сврхе:  

а) за ослобађање дисајног пута од запалог 

страног тела  

б) за мерење температуре код деце  

в) за привремену хемостазу 

Одговор: (а) 

 

16. Нагао и неочекивани престанак циркулације крви, 

изазван функционалним престанком рада срца, 

назива се: 

а) cardiac arrest  

б) Morbus Leriche 

в) срчани удар 

Одговор: (а) 

 

17. Шта је брадипнеја?  

а) успорено дисање  

б) успоренији рад срца  

в) убрзано дисање 

Одговор: (а) 

 

18. Када се користи Есмархова повеска? 

а) код повреде главе  

б) код транспорта повређених  

в) код ампутираних и смрсканих екстремитета 

Одговор: (в) 

 

19. Које су методе контроле стерилизације? 

а) физичка, хемијска, микробиолошка 

б) радиолошка 

в) медицинска 

Одговор: (а) 

 

20. Провера дисања и пулса код особа без свести 

требало би да траје? 

а) 10 сек. 

б) 10 мин.          в) 2 мин. 

Одговор: (а) 

 

21. Страно тело из ране се приликом пружања прве 

помоћи на терену:  

а) никако не сме вадити 

б) обавезно се мора извадити  

в) сме извадити само ако је страно тело 

контаминирано 

Одговор: (а) 

 

22. Шта је стерилизација? 

а)  потпуно уништавање вегетативних и 

спорогених форми микроорганизама са предмета 

и материјала који долазе у контакт са пацијентом 

б) делимично уништавање вегетативних и 

спорогених форми микроорганизама са предмета 

и материјала који долазе у контакт са пацијентом 

в)  уништавање апатогених бактерија са коже 

пацијента 

Одговор: (а) 
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23. Сидеропенијска анемија настаје због недостака? 

а) гвожђа    

б) витамина C  в) витамина Б12 

Одговор: (а) 

 

24. Која од наведених тврдњи није тачна? 

а) руке су најчешћи извор контаминације 

прехрамбених производа у процесу производње  

б) на рукама се могу налазити бројни 

микроорганизми који се за само неколико сати 

могу умножити и до 100.000 или више по руци 

в) путем прљавих руку се не преносе узрочници 

болести 

Одговор: (в) 

 

25. Шта од наведеног је индикација за извођење 

клизме? 

а) ретенција 

б) опстипација             в) немогућост мокрења 

Одговор: (б) 

 

26. Која је најважнија мера прве помоћи код 

опекотина? 

а) постављање стерилне газе  

б) постављање компресивног завоја 

в) расхлађивање опечене површине 

Одговор: (в) 

 

27. Шта је асепса? 

а) је скуп свих мера за одржавање стерилних 

услова рада 

б) основа асепсе је стерилизација 

в) све наведено је тачно 

Одговор: (в) 

 

28. Клиничке знаке и симптоме инсулин зависног 

дијабетеса чине: 

а) полифагија, губитак у тежини, полидипсија, 

полиурија, хипергликемија, гликозурија, 

кетонурија  

б) полидипсија, полиурија, дехидрација, губитак у 

тежини, опстипација, хипертермија 

в) олигурија, полидипсија, хипернатриурија, 

хипертензија 

Одговор: (а) 

29. Шта је еnuresis nocturna? 

а) невољно ноћно мокрење после 15. године 

живота 

б) невољно ноћно мокрење после 4. године 

живота 

в) невољно ноћно мокрење до 17. године живота 

Одговор: (б) 

 

30. BCG вакцина се апликује? 

а) субкутано на споју средње и горње трећине 

надлактице 

б) строго интрадермално на споју средње и горње 

трећине леве надлактице 

в) интрадермално на левој подлактици 

Одговор: (б) 

 

31. Који симптоми се јављају приликом 

анафилактичке реакције? 

а) осећај топлоте, зујања у ушима, вртоглавица, 

осећај трњења руку, ногу, језика, гушења, лупање 

срца, малаксалост  

б) учестало мокрење, учестале столице, 

главобоља 

в) тремор, знојење дланова, узнемиреност 

Одговор: (а) 

 

32. Вакцина против Хепатитиса Б апликује се? 

а) интрамускуларно 

б) перорално 

в) интрадермално  

Одговор: (а) 

 

33. Целијакија је болест горњег дела танког црева 

коју карактерише трајна неподношљивост: 

а) беланчевина хране 

б) глутена 

в) масних киселина 

Одговор: (б) 

 

34. Јувенилни дијабетес је? 

а) инсулин зависни дијабетес  

б) инсулин независни дијабетес  

в) MODY дијабетес  

Одговор: (а) 
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35. Присуство свеже црвене крви у столици зове се? 

а) хематемеза 

б) мелена 

в) хематохезија 

Одговор: (в) 

 

36. Након операције пацијента, помоћу «Т» дрена 

врши се контрола дренаже: 

а) жучног канала  

б) панкреасног канала  

в) мокраћног канала 

Одговор: (а) 

 

37. Како се назива дренажни положај болесника? 

а) Колеманов 

б) Квинкеов           в) Фовлеров 

Одговор: (б) 

 

38. Јак бол у епигастријуму са развојем  акутног 

дифузног перитонитиса (бол као убод ножем) 

указује на:  

а) дивертикулитис  

б) карцином желуца  

в) перфорација улкуса желуца 

Одговор: (в) 

 

39. Шок се може дефинисати: 

а) као периферна циркулаторна инсуфицијенција 

код које је ткивна перфузија недовољна да 

задовољи нутритивне потребе ћелије и да уклони 

крајње продукте метаболизма  

б) као стање када доток крви више није довољан 

да уклони штетне продукте метаболизма 

в) као стање које је праћено крварењем и 

губитком велике количине крви 

Одговор: (а) 

 

40. Мелена и хематемеза указују на крварења: 

а) из горњих партија дигестивног тракта 

б) из доњих партија дигестивног тракта 

в) само из дуоденума 

Одговор: (а) 

 

 

41. Које су нормалне вредности телесне 

температуре? 

а) 36 – 36, 9 ˚C 

б) 37 – 37, 5 ˚C 

в) 35, 9 – 36 ˚C 

Одговор: (а) 

 

42. Где се мери пулс код особа без свести? 

а) на брахијалној артерији 

б) на каротидној артерији 

в) на радијалној артерији 

Одговор: (б) 

 

43. Применом ендотрахеалне интубације обезбеђује 

се: 

а) ваздушни пут, смањује се ризик од аспирације, 

омогућава се трахеална аспирација, обезбеђује 

се оптимална оксигенација, омогућава се 

адекватна артефицијелна вентилација и 

ендотрахеална примена важних лекова 

б) превенира се срчани застој 

в) превенира се настанак  пнеумоторакса 

Одговор: (а) 

 

44. Која од наведених је индикација за привремену 

катетеризацију мокраћне бешике? 

а) инконтиненција 

б) ретенција 

в) апликовање лекова у мокраћну бешику 

Одговор: (в) 

 

45. Која од наведених није метода привремене 

хемостазе? 

а) дигитална компресија на оштећени крвни суд и 

компресивни завој 

б) постављање компресивног завоја на рану која 

активно крвари (тампонада)  

в) примарни шав  

Одговор: (в) 

 

46. Које су нормалне вредности централног венског 

притиска? 

а) 2 – 12 cm H2O 

б) 4 – 11 cm H2O        в) 2 -20 cm H2O 

Одговор: (a) 
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47. Шта се види на рентгенском снимку код илеуса? 

а) хидроаерични нивои  

б) нормалан налаз 

в) крварење 

Одговор: (а) 

 

48. Индикације за бронхоскопију су: 

а) дијагностиковање и потврда типа неоплазми у 

дисајним путевима 

б) дијагностиковање етиологије плеуралних 

излива 

в) дијагностиковање дифузних интерстицијских 

процеса плућа 

Одговор: (а) 

 

49. Како се мери централни венски притисак? 

а) помоћу манометра и артеријског катетера 

б) помоћу манометра са воденим стубом и 

централног венског катетера 

в) помоћу осцилометра 

Одговор: (б) 

 

50. Шта је еукардија? 

а) пулс 60 – 80 откуцаја у минути 

б) дисање од 12 – 16 респирација у минути 

в) пулс испод 60 откуцаја у минути 

Одговор: (а) 

 

51. Под појмом хемоптизије подразумевамо? 

а) искашљавање пурулентног садржаја 

б) искашљавање великих количина крви  

в) искашљавање крви из плућа у виду кончића 

или жилица 

Одговор: (в) 

 

52. Телесна тежина детета на крају прве године 

живота треба да буде једнака: 

а) удвострученој вредности порођајне тежине 

б) утрострученој вредности порођајне тежине 

в) иста као на рођењу 

Одговор: (б) 

 

 

 

 

53. Мајчино млеко је: 

а) колострум, прелазно и зрело млеко 

б) садржи имуне факторе, штити од инфекција, 

најздравија храна за новорођенче 

в) све наведено је тачно 

Одговор: (в) 

 

54. Како се преноси хепатитис А? 

а) преко крви 

б) сексуалним путем 

в) прљавим рукама 

Одговор: (в) 

 

55. Шта је оксигенотерапија? 

а) терапијска примена кисеоника 

в) примена лекова у коштано ткиво 

в) примена лекова под кожу 

Одговор: (а) 

 

56. Гојазност је последица: 

а) прекомерне изражености мишићног ткива 

б) накупљања прекомерног, дисфункционалног 

масног ткива 

в) прекомерног задржавања воде у организму 

Одговор: (б) 

 

57. Рахитис настаје због: 

а) недовољне активности витамина Б 

б) недовољног уноса витамина Д 

в) губитка калцијума из организма 

Одговор: (б) 

 

58. Шта је специјалан бактериолошки преглед 

спутума? 

а) копрокултура 

б) микроскопска анализа спутума 

в) засејавање спутума на Левенхштајн подлогу 

Одговор: (в) 

 

59. Како се назива повишен ниво шећера у крви? 

а) хипертензија 

б) хипергликемија 

в) хипогликемија 

Одговор: (б) 
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60. Шта је меконијум: 

а) прва мокраћа  

б) прва столица 

в) први удах 

Одговор: (б) 

 

61. Прво мајчино млеко назива се: 

а) колострум  

б) прелазно млеко 

в) зрело млеко 

Одговор: (а) 

 

62. У који положај се поставља повређена особа без 

свести? 

а) лежећи на леђима 

б) бочни кома положај 

в) положај аутотрансфузије 

Одговор: (б) 

 

63. Период одојчета траје: 

а) од рођења до краја 3. месеца живота 

б) од краја првог месеца до краја прве године 

живота 

в) 6. до 12. месеца живота 

Одговор: (б) 

 

64. При пласирању назогастричне сонде примењује 

се правило? 

а) осмице 

б) седмице               в) петице 

Одговор: (б) 

 

65. У коју од наведених вена се може пласирати 

периферна венска канила? 

а) v. jugularis interna 

б) v. subclavia 

в) v.cephalicа 

Одговор: (в) 

 

66. У коју од наведених вена се може пласирати 

централни венски катетер? 

а) v.cephalica 

б) v. basilica 

в) v. jugularis interna 

Одговор: (в) 

67. Нега болесника на механичкој вентилацији 

подразумева редовно извођење које процедуре? 

а) узимање крви за ККС 

б) одржавање проходности дисајног пута 

в) спирометрију 

Одговор: (б) 

 

68. У који положај треба поставити болесника са 

знацима едема плућа? 

а) лежећи  

б) Фовлеров  

в) лежећи на боку 

Одговор: (б) 

 

69. Приликом примене антикоагулантне терапије 

може доћи до развоја хеморагијског синдрома, на 

које симптоме медицинска сестра треба да 

обрати пажњу? 

а) модрице, петехије по кожи, хематурија 

б) мучнина и повраћање 

в) убрзан пулс и појачано знојење 

Одговор: (а) 

 

70. Које од  наведених дијагностичких метода су 

значајне код сумње на емболију плућа? 

а) бронхоскопија 

б) спирометрија 

в) ЕКГ и одређивање Д-димера 

Одговор: (в) 

 

71. Први лек у кардиопулмоналној реанимацији је? 

а) адреналин 

б) атропин             в) бикарбонати 

Одговор: (а) 

 

72. Ултразвук је? 

а) инвазивна дијагностичка метода 

б) неинвазивна дијагностичка метода 

в) полуинвазивна дијагностичка процедура 

Одговор: (б) 

 

73. Где се може јавити улкусна болест? 

а) у дебелом цреву       б) у жучној кеси 

в) у желуцу и дуоденуму 

Одговор: (в) 
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74. Шта је холтер? 

а) инвазивна дијагностиочка метода 

б) 24h мониторинг пулса или крвног притиска 

в) семиинвазивна метода 

Одговор: (б) 

 

75. Шта се мери пулсним оксиметром? 

а) број респирација у минути 

б) срчана фреквенца и засићеност периферне 

крви кисеоником 

в) пулс и број респирација 

Одговор: (б) 

 

76. Аспирација секрета је поступак који медицинска 

сестра изводи у: 

а) дијагностичке сврхе 

б) терапијске сврхе 

в) терапијске и дијагностичке сврхе 

Одговор: (в) 

 

77. Спирометрија је дијагностичка процедура којом 

се процењује? 

а) срчана инсуфицијенција 

б) бубрежна функција 

в) плућна функција 

Одговор: (в) 

 

78. Плеурални пунктат се добија? 

а) бронхоскопијом 

б) плеуралном пункцијом 

в) биопсијом плеуре 

Одговор: (б) 

 

79. Који од наведених лекова се примењују у 

терапији пнеумоније? 

а) кардиотоници 

б) диуретици           в) антибиотици 

Одговор: (в) 

 

80. Који од наведених лекова се примењује у 

терапији емболије плућа? 

а) хидрокортизон 

б) хепарин                в) хемомицин 

Одговор: (б) 

 

81. Атопијске болести су: 

а) астма, алергијски ринитис, екцем, алергијски 

коњуктивитис, интестинална интолеранција  

б) пнеумонија, бронхиектазије, плеурални излив 

в) ателектаза, ехинококна циста, туберкулоза, 

апсцес плућа 

Одговор: (а) 

 

82. За извођење бронхоскопије пацијент се 

припрема тако што не узима храну: 

а) 2-3 дана пре прегледа 

б) 24h пре прегледа 

в) 8h пре прегледа 

Одговор: (в) 

 

83. Према календару имунизације од 2004. године 

дете се вакцинише против хепатитиса Б: 

а) на рођењу без обзира да ли је HBsAg 

позитивно или није 

б) почев од 2. месеца живота, осим ако је на 

рођењу HBsAg позитивно па се тада вакцинише 

в) почев од 2. године живота без обзира да ли је 

HBsAg позитивно или није 

Одговор: (б) 

 

84. Према подацима Светске здравствене 

организације најчешћа нежељена реакција после 

BCG вакцине која се мора пријавити је: 

а) BCG лимфаденитис 

б) апсцес на месту апликације вакцине 

в) конвулзије 

Одговор: (а) 

 

85. Према подацима Светске здравствене 

организације најчешћа нежељена реакција после 

ММР вакцине која се мора пријавити је: 

а) енцефалитис 

б) вакцинална болест 

в) конвулзије и фебрилност 

Одговор: (б) 

 

86. Када се обележава Светски дан здравља? 

а) 7. април 

б) 8. мај                  в) 7. септембар 

Одговор: (а) 



ODSEK ZA MEDICINSKE I POSLOVNO-TEHNOLOŠKE STUDIJE 

 

8 

 

87. У случају повреде контаминираним предметом, 

дете које је редовно вакцинисано против 

тетануса у току последњих 5 година: 

а) прима бустер дозу вакцине против тетануса 

б) не прима теталпан нити серум 

в) прима серум 

Одговор: (б) 

 

88. Које параметре добијамо гасним анализама 

артеријске крви? 

а) хемоглобин 

б) PaO2 i pH крви 

в) протромбинско време 

Одговор: (б) 

 

89. Степен тежине дехидрације треба правилно 

проценити на основу:  

а) врсте узрочника 

б) анамнезе, физичког статуса и лабораторијских 

анализа  

в) степена фебрилности 

Одговор: (б) 

 

90. Шта се примењује као примарна и најважнија 

терапија акутне дијареје?  

а) антибиотици 

б) антипиретици 

в) рехидрација 

Одговор: (в) 

 

91. Шта је гастроскопија? 

а) ултразвучни преглед желуца 

б) ендоскопски преглед дебелог црева 

в) ендоскопски преглед желуца 

Одговор: (в) 

 

92. Шта подразумева припрема за гастроскопију? 

а) нема посебне припреме 

б) пацијент не уноси храну 8h пре прегледа 

в) пацијент не уноси храну 2 дана пре прегледа и 

пије Фортранс 

Одговор: (б) 

 

 

 

93. Шта је колоноскопија? 

а) ултразвучни преглед црева 

б) ендоскопски преглед дебелог црева 

в) ендоскопски преглед једњака 

Одговор: (б) 

 

94. Шта подразумева припрема за колоноскопију? 

а) дијеталну исхрану 2-3 дана пре прегледа и 

примену Фортранса 

б) нема посебне припрема 

в) примену клизме пре прегледа 

Одговор: (а) 

 

95. Повраћење крви указује да је место крварења у: 

а) респираторном стаблу 

б) горњи део ГИТ-а 

в) дистални део ГИТ-а 

Одговор: (б) 

 

96. Важну улогу у етиологији улкусне болести има: 

a) Helicobacter pylori 

б) Escherichia coli 

в) Giardia Lamblia 

Одговор: (а) 

 

97. Шта од наведеног спада у факторе ризика за 

развој емболије плућа? 

а) дубока венска тромбоза, операције 

б) крварење 

в) дуго ходање  

Одговор: (а) 

 

98. Примарна хируршка обрада отворене, 

инфициране ране подразумева:  

а) ушивање примарним шавом  

б) чишћење и превијање, а потом ушивање 

примарним шавом 

в) само чишћење и превијање 

Одговор: (б) 

 

99. Супозиторије се апликују: 

а) интравенски 

б) инхалаторно             в) перанално 

Одговор: (в) 
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100. Инфекције уринарног тракта најчешће изазивају: 

а) грам-негативне бактерије 

б) грам-позитивне бактерије 

в) вируси и гљивице 

Одговор: (а) 

 

101. Дефицицт витамина Б12 доводи до: 

а) микроцитне, хипохромне анемије 

б) пернициозна анемије 

в) аутоимуне хемолизне анемије 

Одговор: (б) 

 

102. Код фебрилних конвулзија се најчешће јавља 

следећи тип конвулзија: 

а) генерализоване клонично-тоничне 

б) фокалне 

в) атоничне 

Одговор: (а) 

 

103. Шта представља контраиндикацију за вештачку 

исхрану путем назогастричне сонде? 

а) запаљенски процес у усној дупљи 

б) тетанус 

в) оштећења једњака 

Одговор: (в) 

 

104. Физиолошка разлика између температуре 

измерене аксиларно и сублингвално је? 

а) 0,5 - 0,8 °C 

б) 0,5 - 1 °C 

в) 0,3 – 0,5 °C 

Одговор: (в) 

 

105. Палпитације представљају субјективни осећај:  

а) гушења  

б) лупања и треперења срца  

в) отежаног гутања 

Одговор: (б) 

 

106. Продуктиван кашаљ се јавља код: 

а) тумора  

б) фарингитиса 

в) бронхопнеумоније 

Одговор: (в) 

 

107. На основу чега се одређује количина кисеоника 

при оксигенотерапији? 

а) виталног капацитета 

б) стања гасова у артеријској крви 

в) броју респирација у минути 

Одговор: (б) 

 

108. Шта је екстравазација лека? 

а) изливање лека ван крвног суда 

б) изливање лека у крвни суд 

в) изливање лека у шупљину органа 

Одговор: (а) 

 

109. Која је најмања дужина игле која мора бити у 

лумену вене приликом апликације лека или 

узорковања крви? 

а) 1/3 игле 

б) зависи од вене 

в) 1/2 игле 

Одговор: (а) 

 

110. Најједноставнија и најчешће примењивана 

метода за рано откривање карцинома дебелог 

црева је? 

а) преглед столице на окултно крвављење 

б) колоноскопија 

в) иригографија 

Одговор: (а) 

 

111. Који је златни стандард у дијагностици 

колоректалног карциноима? 

а) ЦТ абдомена и мале карлице 

б) ендоскопија и патохистолошка верификација 

в) ендосонографија 

Одговор: (б) 

 

112. Које симптоме медицинска сестра уочава код 

болесника са дијабетичном кетоацидозом? 

а) јаку жеђ, поспаност, брадикардију, суву кожу  

б) тахикардију, Кусмаулово дисање, суву кожу 

в) тахикардију, влажну кожу, полиурију, 

полидипсију 

Одговор: (б) 
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113. Перкутаном коронарном интервенцијом се 

уграђује:  

а) пејсмејкер 

б) стент 

в) by pass 

Одговор: (б) 

 

114. На којој од наведених артерија се може 

палпирати пулс? 

а) a.vertebralis 

б) a. carotis 

в) a. pulmonalis 

Одговор: (б) 

 

115. Брзо, поновно накупљање плеуралног излива 

након његове дренаже се најчешће јавља код: 

а) туберкулозе плућа 

б) код малигне инфилтрације плеуре 

в) код системских болести везивног ткива 

Одговор: (б) 

 

116. Који су симптоми шока? 

а) тахикардија, хипотензија, тахипнеа 

б) брадикардија, брадипнеа, хипертензија  

в) тахикардија, хипотензија, полиурија 

Одговор: (а) 

 

117. Код дисеминоване интраваскуларне коагулације 

је: 

а) појачана фибринолиза и повећана потрошња 

тромбоцита 

б) смањена фибринолиза  

в) нормална потрошња тромбоцита 

Одговор: (а) 

 

118. Глазгов кома скала процењује стање свести на 

основу три параметра: 

а) уринирање, столица и дисање 

б) дисање, срчана фреквенца и перисталтика 

в) отварање оцију, вербални одговор, моторни 

одговор 

Одговор: (в) 

 

 

 

119. Febris continua је тип температурне кривуље са 

дневним осцилацијама: 

а)  у оквиру једног степена 

б) више од једног степена 

в) у оквиру једног степена само у преподневним 

часовима 

Одговор: (а) 

 

120. Провера дисања код особе без свести врши се 

методом? 

а) гледај-слушај-осећај 

б) благо продрмај и гласно дозивај  

в) забаци главу-подигни браду 

Одговор: (а) 

 

121. Дијагноза срчаног застоја код одраслих особа 

поставља се на основу одсуства пулса на:  

а) каротидној/феморалној артерији 

б) радијалној артерији 

в) брахијалној артерији 

Одговор: (а) 

 

122. Које крвне судове би требало користи за 

отварање интравенског пута интравенском 

канилом: 

а) у самој кубиталној регији  

б) на шаци  

в) дисталне вене руке (најбоље на недоминантној 

страни) 

Одговор: (в) 

 

123. Микседемска кома настаје услед: 

а) хипотиреозе 

б) хипертиреозе            в) кетоацидозе 

Одговор: (а) 

 

124. Анафилактички шок је облик: 

а) кардиогеног шока 

б) дистрибутивног шока 

в) хеморагијског шока 

Одговор: (б) 
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125. Шта је дијафореза? 

а) обилно знојење 

б) обилно крварење 

в) мршављење 

Одговор: (а) 

 

126. Прва мера у лечењу кетоацидозе и 

хиперосмоларног стања је: 

а) примена инсулина 

б) примена калијума 

в) рехидратација 

Одговор: (в) 

 

127. Лактична (лактатна) ацидоза је акутна 

компликација: 

а) шећерне болести 

б) Кушингове болести 

в) улцерозног колитиса 

Одговор: (а) 

 

128. Код кетоацидозе pH вредност крви је? 

а) испод 7,35 

б) изнад 7,35 

в) нормална pH вредност 

Одговор: (а) 

 

129. Шта је феохромоцитом?  

а) тумор сржи надбубрега 

б) тумор ЦНС-а 

в) тумор бубрега 

Одговор: (а) 

 

130. По правилу на колико треба мењати интравенску 

канилу: 

а) на 48-72 сата-по потреби и раније 

б) на 6 сати 

в) на 12 сати 

Одговор: (а) 

 

131. У запаљенске болести црева не убраја се: 

а) Кронова болест    

б) улцерозни цолитис    

в) иритабилни колон 

Одговор: (в) 

 

132. Које од наведених дезинфекционих средстава се 

може користити за дезинфекцију усне дупље? 

а) 70% алкохол 

б) борна киселина 

в) дезол 

Одговор: (б) 

 

133. Којим видом здравствене заштите се баве центри 

за рехабилитацију? 

а) примарном 

б) секундарном            в) терцијарном 

Одговор: (в) 

 

134. У акутни коронарни синдром не спада: 

а) стабилна ангина пекторис 

б) нестабилна ангина пекторис      

в) инфаркт миокарда 

Одговор: (а) 

 

135. Узимање узорка стерилног материјала и његова 

анализа спадају у коју врсту контроле 

стерилизације? 

а) бактериолошку 

б) физичку                  в) хемијску 

Одговор: (а) 

 

136. Компликације улкусне болести су: 

а) крварење, перфорација, пенетрација и 

пилоростеноза 

б) само крварење 

в) само перфорација 

Одговор: (а) 

 

137. Повећањем телесне температуре за 1˚C пулс се 

убрзава за колико откуцаја? 

а) 6 -8 

б) 8-10                        в) 10 -12 

Одговор: (б) 

 

138. Повећањем телесне температуре за 1˚C дисање 

се убрзава за колико респирација? 

а) 2 

б) 3                              в) 4 

Одговор: (в) 
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139. Шта је мелена? 

а) црна течна столица, непријатног мириса и 

последица је крварења из горњих партија 

дигестивног система 

б) свежа крв у столици 

в) подразумева сва крвављења из завршног дела 

танког црева, колона или ректума 

Одговор: (а) 

 

140. Акутни панкреатитис настаје због: 

а) дејства егзогених токсина на ткиво панкреаса и 

некрозе ткива  

б) превремене активације панкреасних ензима и 

последица је њиховог ензимског деловања у 

самој жлезди 

в) због крварења у панкреасу 

Одговор: (б) 

 

141. Која од наведених скала се користи за процену 

бола? 

a) Norton skala     

б) Braden skala     

в) Wong-Baker skala 

Одговор: (в) 

 

142. Шта је сомноленција? 

а) краткотрајан губитак свести 

б) патолошка поспаност 

в) стање патолошког сна 

Одговор: (б) 

 

143. Најчешће визинг чујемо приликом аускултације 

код: 

а) пнеумоније  

б) инсуфицијенције левог срца 

в) бронхијалне астме 

Одговор: (в) 

 

144. Фреквенца дисања код здравих, одраслих особа 

је: 

а) 16-20 респирација/мин 

б) 24-28 респирација/мин 

в) 8-12 респирација/мин 

Одговор: (а) 

 

145. Шта карактерише систолни тип повишеног 

артеријског крвног притиска? 

а) повишен дијастолни, снижен систолни 

притисак 

б) повишен систолни, нормалан дијастолни 

притисак 

в) снижен дијастолни, повишен систолни 

притисак 

Одговор: (б) 

 

146. Први стадијум декубитуса се манифестује: 

а) црвенилом које не пролази (бледи) на притисак 

б) појавом мехурића на захваћеном делу коже 

в) подручје ткивног оштећења шири се у дубље 

слојеве везивног ткива и може захватити и 

мишиће 

Одговор: (а) 

 

147. Шта је ректорагија? 

а) црна течна столица,непријатног мириса 

б) последица крварења из горњих партија 

дигестивног система  

в) подразумева сва крвављења из завршног дела 

танког црева, колона или ректума 

Одговор: (в) 

 

148. Које су хемијске методе контроле стерилизације? 

а) Микулићеви папирићи и сумпорни прах 

(„сумпорни цвет”) 

б) газа и бели папир 

в) стављање отпорних бактеријских спора у 

апарат за стерилизацију 

Одговор: (а) 

 

149. Који је нормалан број респирација у минути код 

деце? 

а) 20-22  

б) 18-20                 в) 16-18 

Одговор: (а) 

 

150. Које понуђено дезинфекционо средство је 

оксидационо? 

а) хидроген 

б) риванол             в) алкохол 

Одговор: (а) 
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151. Како се назива активна фаза при којој се у плућа 

уноси О2  са ваздухом? 

а) инспиријум 

б) експиријум                 в) апнеа 

Одговор: (а) 

 

152. Шта је мизерере? 

а) присуство крви у столици 

б) повраћање цревног садржаја 

в) повраћање крви 

Одговор: (б) 

 

153. Стерилизација воденом паром под притиском се 

одвија у: 

а) аутоклаву 

б) Коховом лонцу 

в) сувом стерилизатору 

Одговор: (а) 

 

154. Шта је медицински отпад? 

а) сав отпад који се генерише при пружању 

здравствених услуга (дијагностика, превенција, 

лечење) и истраживања у области хумане и 

ветеринарске медицине 

б) само опасни инфективни отпад 

в) само опасни цитотоксични отпад 

Одговор: (а) 

 

155. Шта подразумева правило 5П? 

а) прави пацијент, прави лек, права доза, прави 

начин и право време апликације 

б) прави пацијент, прави лек, права доза, право 

место апликације и прави угао апликације лека 

в) прави пацијент, прави лек, прави начин 

апликације, право време и прави угао апликације 

лека 

Одговор: (а) 

 

156. Стерилизација у аутоклаву спада у: 

а) механичке методе 

б) физичке методе (топлота) 

в) хемијске методе 

Одговор: (б) 

 

 

157. Шта од наведеног је предност интравенског 

уношења лека? 

а) немогућност уношења инфекције 

б) нема компликација 

в) дејство лека почиње још у току апликације 

Одговор: (в) 

 

158. Где се одлажу оштри предмети контаминирани 

крвљу? 

а) у контејнере за оштре предмете жуте боје 

б) у контејнере за оштре предмете црвене боје 

в) у контејнере за оштре предмете љубичасте 

боје 

Одговор: (а) 

 

159. Које боје су кесе за патоанатомски отпад? 

а) црне боје 

б) браон боје           в) жуте боје 

Одговор: (б) 

 

160. Како се стерилише завојни материјал? 

а) у сувом стерилизатору 

б) у аутоклаву 

в) хемијским методама 

Одговор: (б) 

 

161. У јединици интензивне неге збрињавају се: 

а) болесници на рехабилитацији 

б) покретни болесници на испитивању 

в) болесници са угроженим виталним функцијама 

Одговор: (в) 

 

162. Повидон јодид: 

а) користи се за обраду опекотина 

б) не користи се за обраду опекотина 

в) зависи од врсте опекотина да ли ће се 

користити 

Одговор: (а) 

 

163. Како се назива убрзан пулс? 

а) тахикардија 

б) брадикардија 

в) тахипнеа 

Одговор: (а) 
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164. Цитотоксични отпад се пакује у: 

а) контејнере љубичасте боје 

б) кесе браон боје 

в) кесе жуте боје 

Одговор: (а) 

 

165. Шта је пијелографија? 

а) снимање панкреаса 

б) снимање бубрега 

в) снимање жучне кесе 

Одговор: (б) 

 

166. Шта се може стерилисати у сувом 

стерилизатору? 

а) ендоскопски апарати 

б) метални инструменти 

в) завојни материјал 

Одговор: (б) 

 

167. За шта се користи гастростома? 

а) за узимање исечка ткива 

б) за исхрану болесника 

в) за дијагностичка испитивања 

Одговор: (б) 

 

168. Уринокултура је: 

а) биохемијски преглед 

б) микроскопски преглед 

в) бактериолошки преглед 

Одговор: (в) 

 

169. Шта од наведеног спада у виталне знаке? 

а) урин 

б) спутум 

в) артеријска тензија 

Одговор: (в) 

 

170. Тамна столица се може јавити код: 

а) уношења бета блокатора 

б) уношења препарата гвожђа 

в) примене антибиотика 

Одговор: (б) 

 

 

 

171. За микробиолошке прегледе материјал се узима 

у: 

а) опрану посуду 

б) хемијски чисту посуду 

в) стерилну посуду 

Одговор: (в) 

 

172. При извођењу евакуационе клизме које хемијско 

средство се примењује? 

а) 75% етил-алкохол 

б) глицерол 

в) повидон јод 

Одговор: (б) 

 

173. Која од наведених је биохемијска анализа крви? 

а) хемокултура 

б) хемоглобин            в) гликемија 

Одговор: (в) 

 

174. Који параметри чине крвну слику? 

а) липидни статус 

б) Ег, Lе, Тг, Нgb 

в) аглутиногени и аглутинини 

Одговор: (б) 

 

175. У ком стадијуму декубитуса је присутна дубока 

рана која захвата мишић и кости? 

а) другом 

б) трећем                   в) четвртом 

Одговор: (в) 

 

176. Супкутана апликација је давање лека: 

а) у вену 

б) у мишић            в) у поткожно ткиво 

Одговор: (в) 

 

177. Шта карактерише дивергентни тип артеријске 

тензије? 

а) повишен систолни, снижен дијастолни 

притисак 

б) нормалан систолни, повишен дијастолни 

притисак 

в) повишен систолни, нормалан дијастолни 

притисак 

Одговор: (а) 
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178. Индикација за постављање уринарног катетера 

је? 

а) полиурија 

б) гликозурија             в) инконтиненција 

Одговор: (в) 

 

179. Како се може применити кисеоник? 

а) назогастричном сондом 

б) назалним катетером 

в) Фолијевим катетером 

Одговор: (б) 

 

180. Алкохол као дезинфекционо средство примењује 

се за? 

а) дезинфекцију коже 

б) испирање рана 

в) обраду опекотина 

Одговор: (а) 

 

181. Шта је метрорагија? 

а) крварење из ректума 

б) крварење из материце 

в) контракција материце 

Одговор: (б) 

 

182. При мерењу броја респирација медицинска 

сестра контролише: 

а) тип, фреквенцију и дубину дисања 

б) фреквенцију, ритам и квалитет респирација и 

сметње у дисању 

в) тип, фреквенцију, дубину, ритам и сметње у 

дисању 

Одговор: (в) 

 

183. Боја коже лица код болесника са уремијом је? 

а) румена 

б) жућкасто-мрка          в) цијанотична 

Одговор: (б) 

 

184. Ритмичан пулс се назива: 

а) pulsus tardus 

б) pulsus parvus 

в) pulsus regularis 

Одговор: (в) 

 

185. Када се примењује колено-лакатни положај? 

а) при гинеколошком прегледу 

б) при ректалном тушеу 

в) код коматозних болесника 

Одговор: (б) 

 

186. На колико времена се врши промена положаја 

непокретног болесника? 

а) на 2 сата 

б) на 4 сата             в) на 6 сати 

Одговор: (а) 

 

187. Како се назива престанак лучења урина? 

а) никтурија 

б) енуреза               в) анурија 

Одговор: (в) 

 

188. Шта је диспнеја? 

а) отежано дисање праћено употребом помоћне 

дисајне мускулатуре                                                                                                                                                                                                              

б) отежано дисање које се смањује када болесник 

седи или заузима усправан положај 

в) убрзано дисање  

Одговор: (а) 

 

189. Липодистрофија, као компликација код 

апликације лека, јавља се најчешће код : 

а)  субкутане апликације 

б)  интравенске апликације 

в) интрамускуларне апликације 

Одговор: (а) 

 

190. Код извођења клизме иригатор се подиже на 

висину? 

а) 60 cm 

б) 70 cm             в) 75 cm 

Одговор: (а) 

 

191. Шта је полиурија? 

а) смањено лучење мокраће 

б) повећано лучење мокраће 

в) отежано и болно мокрење 

Одговор: (б) 
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192. Шта је апнеа? 

а) пауза у дисању  

б) успорено дисање 

в) убрзано дисање 

Одговор: (а) 

 

193. Нормална вредност систолног крвног притиска 

изражена у mmHg  је: 

а) 120 – 140 mmHg 

б) 140 – 160 mmHg 

в) 110 – 130 mmHg 

Одговор: (а) 

 

194. Присуство беланчевина у мокраћи назива се: 

а) протеинемија 

б) кетонуријa          в) протеинурија 

Одговор: (в) 

 

195. Како се назива смањена количина кисеоника у 

крви? 

а) хипоксемија 

б) хипоксија             в) аноксија 

Одговор: (а) 

 

196. Како се назива смањена количина кисеоника у 

ткивима? 

а)  аноксија 

б) хипоксемија         в) хипоксија 

Одговор: (в) 

 

197. Шта је копрокултура? 

а) бактериолошки преглед столице 

б) бактериолошки преглед крви 

в) бактериолошки преглед урина 

Одговор: (а) 

 

198. Шта је инконтиненција урина? 

а) често мокрење ноћу 

б) невољно мокрење 

в) задржавање мокраће у мокраћној бешици 

Одговор: (б) 

 

 

 

 

199. Како се назива повраћање крвавог садржаја? 

а) хемоптизија 

б) хемоптоја           в) хематемезис 

Одговор: (в) 

 

200. Које од наведених вредности карактеришу 

субфебрилну температуру? 

а) испод 36 °C                        

б) 37 – 37,7 °C 

в) изнад 39 °C 

Одговор: (б) 

 

201. Које врсте клизме постоје? 

а) евакуациона, лековита, дијагностичка и 

хранљива 

б) клизма за чишћење, лековита и дијагностичка 

в) клизма за чишћење, лековита и хранљива 

Одговор: (а) 

 

202. Лекови у облику суспензија апликују се: 

а) интравенски 

б) интрамускуларно 

в) интрадермално 

Одговор: (б) 

 

203. Лумбална пункција изводи се код сумње на: 

а) леукемију 

б) менингитис 

в) хематоторакс 

Одговор: (б) 

 

204. Ако се лек апликује у инфузиони раствор треба га 

убацити у боцу: 

а) 2 сата пре апликације инфузије 

б) није битно време убацивања лека 

в) непосредно пре апликације инфузије са 

припремљеним системом 

Одговор: (в) 

 

205. У терапији анафилактичког шока адреналин се 

користи као: 

а) 1% 

б) 0,01%              в) 0,5% 

Одговор: (а) 
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206. Алергијска реакција након извршеног 

интрадермалног теста чита се након: 

а) првог сата                           

б) другог сата              в) 15 минута 

Одговор: (в) 

 

207. Колика је нормална вредност седиментације 

еритроцита код жена после првог сата? 

а) 3-5 mm 

б) 10-15 mm                 в) 6-12 mm 

Одговор: (в) 

 

208. Које од наведених анализа спадају у хепатограм? 

а) ЛДЛ и ХДЛ холестерол 

б) АСТ и АЛТ 

б) уреа и креатинин 

Одговор: (б) 

 

209. Артериографија је: 

а) снимање вена на екстремитетима 

б) снимање зглобне шупљине након апликације 

контраста 

в) снимање артерија на екстремитетима 

Одговор: (в) 

 

210. Шта је иригографија? 

а) преглед дебелог црева помоћу баријумове 

каше 

б) преглед танког црева помоћу баријумове каше 

в) преглед једњака помоћу баријумове каше 

Одговор: (а) 

 

211. Где се налази центар за терморегулацију? 

а) у продуженој мождини 

б) у можданом мосту 

в) у хипоталамусу 

Одговор: (в) 

 

212. Перианалним брисом се доказује присуство: 

а) гљивица 

б) вируса 

в) јаја цревних паразита 

Одговор: (в) 

 

 

213. Пулс треба мерити: 

а) 15 секунди, па помножити са 4 

б) 30 секунди, па помножити са 2 

в) 60 секунди континуирано 

Одговор: (в) 

 

214. Телесна температура чије су дневне осцилације 

увек веће од 1°C, а никада не пада испод 37 °C 

је:     

а) febris intermitens 

б) febris remitens 

в) febris continua 

Одговор: (б) 

 

215. Зашто се изводи стернална пункција? 

а) ради апликовања лека у стернум 

б) ради евакуације вишка течности 

в) у дијагностичке сврхе 

Одговор: (в) 

 

216. Који положај треба да заузме болесник после 

изведене лумбалне пункције (у наредна  2 сата)?                 

а) хоризонтални на трбуху или леђима                                                                                  

б) хоризонтални на левом боку 

в) седећи 

Одговор: (а) 

 

217. Тачна тврдња је : 

а) Катетеризација срца изводи се рутински. 

б) Катетеризација срца је слојевито снимање 

срца. 

в) Катетеризација срца припада инвазивним 

методама испитивања болесника. 

Одговор: (в) 

 

218. Тачна тврдња је : 

а)  Бронхоскопија је ендоскопски преглед 

бронхијалног стабла. 

б)  Бронхоскопија је ендоскопски преглед танког 

црева. 

в) Гастроскопија је слојевито снимање једњака и 

желуца. 

Одговор: (а) 
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219. Индикације за храњење болесника преко 

гастростоме су: 

а) мучнина и повраћање 

б) угашен рефлекс гутања 

в) оштећење једњака 

Одговор: (в) 

 

220. Етилен-оксид се примењује за стерилизацију: 

а) металних инструмената 

б) материјала од пластике 

в) предмета од стакла 

Одговор: (б) 

 

221. Шта је пароксизмална тахикардија? 

а) високофреквентан пулс, који се јавља у 

нападима 

б) напад убрзаног дисања 

в) успорен пулс 

Одговор: (а) 

 

222. Малинасти испљувак јавља се код оболелих од? 

а) апсцеса плућа 

б) емфизема плућа 

в) карцинома плућа 

Одговор: (в) 

 

223. Предмети стерилисани формалинским парама 

пре употребе се испирају: 

а) алкохолом 

б) NaCL 0,9% 

в) NaHCOO3 8,4% 

Одговор: (б) 

 

224. При палпацији пулса прате се: 

а) фреквенција и дубина 

б) пуноћа и фреквенција 

в) фреквенција, ритам и квалитет пулса 

Одговор: (в) 

 

225. Која је нормална разлика између температуре 

измерене аксиларно и ректално? 

а) 1°C у корист ректалне 

б) 0,3 – 0,5°C у корист ректалне 

в) 0,5 - 1°C у корист ректалне 

Одговор: (в) 

226. Код кога се јавља Биотово дисање? 

а) акутног инфаркта миокарда 

б) обољења ЦНС-а 

в) акутне респираторне инсуфицијенције 

Одговор: (б) 

 

227. Шта је синкопа? 

а) патолошка поспаност  

б) краткотрајно бесвесно стање  

в) патолошки сан 

Одговор: (б) 

 

228. Шта је артеријска хипотензија? 

а) успорено дисање 

б) снижен пулс 

в) снижен артеријски притисак 

Одговор: (в) 

 

229. Нормална фреквенција срчаног рада назива се? 

а) еупнеа 

б) еукардија            в) брадипнеа 

Одговор: (б) 

 

230. Приликом узимања урина за уринокултуру у 

стерилну бочицу се узима: 

а) први млаз 

б) средњи млаз       в) последњи млаз 

Одговор: (б) 

 

231. Шта се шаље на патохистолошки преглед? 

а) узорак крви 

б) узорак урина        в) исечак ткива 

Одговор: (в) 

 

232. Како се узима исечак из бронхијалног стабла? 

а) радиографијом 

б) ЦТ скенером        в) бронхоскопијом 

Одговор: (в) 

 

233. Шта је лапароскопија? 

а) преглед ларинкса 

б) преглед црева 

в) преглед трбушних органа 

Одговор: (в) 
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234. Кад се јавља филиформан пулс? 

а) код акутног искрварења 

б) код болести надбубрега 

в) код акутне инсуфицијенције бубрега 

Одговор: (а) 

 

235. У анализе потребне за одређивање 

коагулационог статуса спада: 

а) ЦРП 

б) СЕ               в) фибриноген 

Одговор: (в) 

 

236. Који катетер се користи за привремену 

катетеризацију? 

а) Фолијев 

б) Фолијев силиконски 

в) Нелатонов 

Одговор: (в) 

 

237. Шта је биланс течности? 

а) однос између диурезе и течности унете пер ос 

б) однос између диурезе и течности унете 

интравенски 

в) однос између унете и излучене течности 

Одговор: (в) 

 

238. Које су нормалне вредности хемоглобина? 

а) 70 – 90 g/l за жене, 100 – 110 g/l за мушкарце 

б) 100 -120 g/l за жене, 100 – 110 g/l за мушкарце 

в) 120- 160 g/l за жене, 120 – 180 g/l за мушкарце 

Одговор: (в) 

 

239. Анемију карактерише? 

а) снижен ниво леукоцита 

б) снижен ниво еритроцита  

в) повишен ниво тромбоцита 

Одговор: (б) 

 

240. Повишен ниво леукоцита назива се? 

а) лимфоцитопенија 

б) леукопенија 

в) леукоцитоза 

Одговор: (в) 

 

 

241. Како се назива уношење лека удисањем? 

а) имплементација 

б) инхалација            в) инфузија 

Одговор: (б) 

 

242. Како се назива накупљање слободне течности у 

абдомену? 

а) едем 

б) асцитес                  в) илеус 

Одговор: (б) 

 

243. Како се назива количина излученог урина за 24 

часа? 

а) диуреза 

б) енуреза                  в) биланс течности 

Одговор: (а) 

 

244. Снижен ниво тромбоцита назива се? 

а) тромбоцитопенија 

б) тромбофилија 

в) тромбофлебитис 

Одговор: (а) 

 

245. Који су лабораторијски маркери запаљења? 

а) ЦРП, фибриноген, СЕ 

б) ЦРП и тромбоцити 

в) Фибриноген, СЕ и тромбоцити 

Одговор: (а) 

 

246. Шта је колпоскопија? 

а) посматрање дебелог црева ендоскопом 

б) посматрање танког црева ендоскопом 

в) посматрање грлића материце и вагиналног 

канала под увећањем 

Одговор: (в) 

 

247. У коју епрувету се узима крв за крвну групу и Рх 

фактор? 

а) епрувету са гел сепаратом 

б) епрувету без антикоагулантног средства 

в) епрувету са ЕДТА капима 

Одговор: (б) 
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248. Антиедематозна терапија код едема можданог 

ткива подразумева примену: 

а) Манитола 

б) Преднизолона 

в) Физиолошког раствора 

Одговор: (а) 

 

249. Повраћање свеже крви указује на крварење из: 

а) једњака 

б) желуца            в) дуоденума 

Одговор: (а) 

 

250. Које анализе чине липидни статус? 

а) холестерол и триглицериди 

б) ЛДЛ и ХДЛ холестерол 

в) ЛДЛ и ХДЛ холестрол и триглицериди 

Одговор: (в) 

 

251. Папа тест је метода за рано дијагностиковање: 

а) карцинома јајника 

б) карцинома грлића материце 

в) карцинома дојке 

Одговор: (б) 

 

252. У кортикостероиде спадају? 

а) Урбасон и Дексазон 

б) Бруфен и Нимулид 

в) Синопен и Фенерган 

Одговор: (а) 

 

253. У коју епрувету се узима крв за одређивање ККС? 

а) у епрувету са ЕДТА капима 

б) у епруверу са натријум-цитрикумом 

в) у епрувету са гел сепаратом 

Одговор: (а) 

 

254. За превенцију Туберкулозе примењује се: 

а) Ди-те-пер вакцина 

б) BCG вакцина        в) HiB вакцина 

Одговор: (б) 

 

255. Концентровани алкохол користи се као: 

а) 70% 

б) 77%             в) 96% 

Одговор: (в) 

256. Који анализе су показатељи рада бубрега? 

а) гама гт и алкална фосфатаза 

б) електролити 

в) уреа и креатинин 

Одговор: (в) 

 

257. Необично често појављивање болести у једној 

популацији назива се: 

а) епидемија 

б) ендемија            в) пандемија 

Одговор: (а) 

 

258. Енцефалитис је: 

а) запаљење можданих овојница 

б) запаљење можданог ткива 

в) едем мозга 

Одговор: (б) 

 

259. Који лек спада у бронходилататоре? 

а) Бисопролол 

б) Аминофилин 

в) Ласикс 

Одговор: (б) 

 

260. Код болесника са едемом плућа примењују се: 

а) аналгетици и седативи 

б) антибиотици и аналгетици 

в) диуретици, седативи и кисеоник 

Одговор: (в) 

 

261. Плућна емболија најчешће настаје као 

последица: 

а) повреде и крварења 

б) акутног инфаркта миокарда 

в) дубоке венске тромбозе 

Одговор: (в) 

 

262. У ком положају се налази болесник када се 

изводи ендотрахеална интубација? 

а) лежећи на левом боку 

б) лежећи са главом на страни 

в) лежећи на леђима са забаченом главом 

Одговор: (в) 
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263. Ко је изазивач Туберкулозе? 

а) Clostridium difficile 

б) Borelia burgdorferi 

в) Mycobacterium tuberculosis 

Одговор: (в) 

 

264. Медицинска сестра код пацијента са плућном 

емболијом: 

а) дозвољава пацијенту да се слободно креће 

б) ограничава пацијенту кретање ван постеље 

в) поставља болесника у Колеманов положај 

Одговор: (б) 

 

265. Кардиоспецифични ензими су: 

а) алкална фосфатаза и стрептокиназа 

б) тропонин и ЦК-МБ (креатинфосфокиназа МБ) 

в) АЛТ  и АСТ 

Одговор: (б) 

 

266. Код сумње на инфаркт миокарда ЕКГ треба 

урадити унутар: 

а) 10 минута од појаве симптома 

б) пола сата од појаве симптома 

в) 6 сати од појаве симптома 

Одговор: (а) 

 

267. Терапија инфаркта миокарда подразумева 

примену: 

а) антибиотика и диуретика 

б) аналгетика, кисеоника, вазодилататора и 

аспирина 

в) аспирина и диуретика 

Одговор: (б) 

 

268. Најопаснији поремећај срчаног ритма је: 

а) брадикардија 

б) вентрикуларна фибрилација 

в) пароксизмална тахикардија 

Одговор: (б) 

 

269. У полуинтензивој нези витални параметри 

конторлишу се на: 

а) 12 сати 

б) 3-6 сати            в) 2 сата 

Одговор: (б) 

270. Шта је дезенсибилизација? 

а) давање серума без пробе 

б) постепено привикавање организма на 

уношење серума 

в) давање вакцина са пробом 

Одговор: (б) 

 

271. Отоци ногу, набрекле вене на врату и асцитес су 

знаци: 

а) левостране срчане слабости 

б) аритмија 

в) десностране срчане слабости 

Одговор: (в) 

 

272. Ране се превијају: 

а) од прљавих ка чистим 

б) од чистих ка прљавим 

в) редослед није важан 

Одговор: (б) 

 

273. Код крварења из гастродуоденума обуставља се 

перорални унос: 

а) хране и воде 

б) само хране           в) само воде 

Одговор: (а) 

 

274. Која је нормална концентрација шећера у крви? 

а) 2, 5 – 4, 3 mmol/l 

б) 3, 2 – 5,5 mmol/l 

в) 3, 6 – 6, 1 mmol/l 

Одговор: (в) 

 

275. Блек-Морова сонда примењује се код: 

а) крварења из ректума 

б) крварења из једњака  

в) за исхрану болесника 

Одговор: (б) 

 

276. У лечењу улкусне болести примењују се: 

а) НСАИЛ 

б) калцијумски блокатори 

в) инхибитори протонске пумпе 

Одговор: (в) 
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277. За ендотрахеалну интубацију неопходан је: 

а) ларингоскоп 

б) бронхоскоп          в) езофагоскоп 

Одговор: (а) 

 

278. Петослојна газа примењује се за обраду: 

а) запрљаних рана 

б) рана од уједа животиња 

в) опекотина 

Одговор: (в) 

 

279. Дијабетес тип 1 чешће се јавља код: 

а) гојазних 

б) старијих               в) деце 

Одговор: (в) 

 

280. Егзофталмус-избоченост очних јабучица је 

карактеристичан знак: 

а) хипертироидизма 

б) хипотироидизма 

в) Кушингове болести 

Одговор: (а) 

 

281. Кетоацидоза је акутна компликација: 

а) улкусне болести 

б) дијабетеса 

в) хипертиреозе 

Одговор: (б) 

 

282. Брзоделујући хумани инсулин је: 

а) актрапид 

б) инсулатард 

в) новорапид 

Одговор: (а) 

 

283. Амилаза и липаза су ензими повишени код упале: 

а) жучне кесе 

б) бубрега              в) панкреаса 

Одговор: (в) 

 

284. Вируси хепатитиса који се преносе путем крви су: 

а) А и Е 

б) Д и Б 

в) Б и Ц 

Одговор: (в) 

285. Јак бол у абдомену око умбиликуса који се 

појасно шири у леђа, праћен повишеном 

температуром указује на: 

а) хронични панкреатитис 

б) акутни панкреатитис 

в) илеус 

Одговор: (б) 

 

286. Хронична инфламаторна болест црева која 

захвата цео дигестивни тракт „од уста до ануса“ 

назива се: 

а) Кронова болест 

б) улцерозни колитис 

в) улкусна болест 

Одговор: (а) 

 

287. Малинасти испљувак указује на присуство: 

а) малигног процеса у плућима 

б) апсцеца плућа 

в) гангрене плућа 

Одговор: (а) 

 

288. Тенезми су: 

а) појава крви у столици 

б) лажни позиви на столицу 

в) болови у стомаку 

Одговор: (б) 

 

289. Премедикација се спроводи: 

а) непосредно пре операције 

б) вече пре операције 

в) дан пре операције 

Одговор: (а) 

 

290. Хематом у облику наочара карактеристичан је за: 

а) прелом базе лобање 

б) прелом носа 

в) прелом свода лобање 

Одговор: (а) 

 

291. Најчешће хронично обољење јетре је: 

а) цироза 

б) хепатитис 

в) карцином јетре 

Одговор: (а) 
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292. Као последица портне хипертензије настаје: 

а) едем мозга 

б) варикси једњака 

в) илеус 

Одговор: (б) 

 

293. Кусмаулово дисање јавља се код: 

а) обољења ЦНС-а 

б) дијабетичне кетоацидозе 

в) тровања лековима 

Одговор: (б) 

 

294. Трахеостома индикована је код: 

а) обољења плућа 

б) обољења  једњака 

в) обољења црева 

Одговор: (а) 

 

295. Узимање крви за одређивање коагулационог 

статуса врши се у епрувету: 

а) хемијски чисту  

б) са ЕДТА капима 

в) са натријум цитрикумом 

Одговор: (в) 

 

296. Крв за биохемијске анализе узима се у коју 

епрувету? 

а) са гел сепаратом 

б) са натријум цитрикумом 

в) са ЕДТА капима 

Одговор: (а) 

 

297. Под којим углом се пласира игла код 

интрамускуларне апликације? 

а) 90˚ 

б) 30 ˚            в) 15-30˚ 

Одговор: (а) 

 

298. Медицински бензин служи за: 

а) испирање ране 

б) испирање опекотина 

в) уклањање нечистоћа са околине ране 

Одговор: (в) 

 

 

299. Бронходилататори и кардиотоници апликују се: 

а) интрамускуларно 

б) интравенски споро, у трајању од 10 мин 

в) брзом интравенском инјекцијом 

Одговор: (б) 

 

300. Ко је узрочник Шарлаха? 

а) вирус варицела зостер 

б) бета-хемолитички стрептокок групе А 

в) Corynebacterium diphteriae 

Одговор: (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


