
ПИТАЊА 
 

 
1) Сепса представља ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРОБЛЕМ у свим земљама 

света због чињеница да је: 
Обележити три одговора 

 
 лечење скупо 
 често занемарена дијагноза у отпусним листама 
 непрепознатљив и недовољно разумљив проблем 
 смртност велика 
 конфузно дефинисана у јавности и међу здравственим радницима 
 инциденца у драматичном порасту 
 најчешће касно и неадекватно дијагностикована 
 лечење – неконзистентно. 

 

 

2) Једноставнија и разумљивија дефиниција сепсе за јавност je: 

       Обележи тачан одговор 
 

 

„СЕПСА је стање које угрожава живот и настаје због неодговарајућих 
хигијенских услова у окружењу пацијента. Последице су шок, слабљење 
функције органа и смрт“ 
 

 

„СЕПСА је стање које угрожава живот и настаје због неодговарајуће 
одбране организма од инфекције. Сепса настаје када одбрамбени, имунски 
систем, уместо да контролише инфекцију, доводи до оштећења сопствених 
ткива и органа. Последице су шок, слабљење функције органа и смрт“ 
 

 

„СЕПСА је стање које угрожава живот и настаје због неодговарајуће 
реакције лекара у фази превенције, дијагностике, терапије и мониторинга 
септичног стања. Последице су шок, слабљење функције органа и смрт“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) СИМПТОМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ПОСТАВЉА СУМЊА НА СЕПСУ СУ: 
Обележи тачан одговор 
 

 

слабост 
губитак апетита 
температура и грозница 
збуњеност и поспаност 
жеђ 
отежано или убрзано дисање 
убрзан срчани рад 
низак крвни притисак 
смањено мокрење 

 

 

Нерасположење 
Слабост 
губитак апетита 
температура и грозница 
збуњеност и поспаност 
жеђ 
диареја 
отежано или убрзано дисање 
убрзан срчани рад 
низак крвни притисак 
смањено мокрење 
 

 

температура и грозница 
збуњеност и поспаност 
отежано или убрзано дисање 
убрзан срчани рад 
низак крвни притисак 

 

 

 

4) За дијагнозу сепсе потребно је да: 
Обележи тачан одговор 

 

 
 

Уз симптоме постоји могућа инфекција (пнеумонија, абдоминална  
инфекција, инфекција уринарног тракта, инфекција ране, итд). 
 

 
 

Уз симптоме постоји могућа или доказана инфекција (пнеумонија,  
абдоминална инфекција, инфекција уринарног тракта, инфекција ране, итд). 
 

 
Уз симптоме постоји доказана инфекција (пнеумонија, абдоминална  
инфекција, инфекција уринарног тракта, инфекција ране, итд). 
 

 

 



 

5) Обележи тачан одговор 
 

 

Предлаже се издавање писаног упозорења пацијентима са инфекцијом на 
кућном лечењу о симптомима на основу којих се поставља сумња на сепсу 

и о потреби хитног одласка у одговарајућу здравствену установу ако се 

појаве такви симптоми (посебно за ризичну групу). 

 

Обавезно је издавање писаног упозорења пацијентима са инфекцијом на 
кућном лечењу о симптомима на основу којих се поставља сумња на сепсу 
и о потреби хитног одласка у одговарајућу здравствену установу ако се 
појаве такви симптоми (посебно за ризичну групу). 
 

 
 
6) Обележи тачан одговор 

 

 

Предлаже се боља контрола пацијентима са инфекцијом на кућном лечењу 
(телефонска контрола или посета), и упознавање родбине или неговатеља о 
симптомима који указују на могућу сепсу. 
 

 

Обавeзна је боља контрола пацијентима са инфекцијом на кућном лечењу 
(телефонска контрола или посета), и упознавање родбине или неговатеља о 
симптомима који указују на могућу сепсу. 
 

 
 
7) Обележи тачан одговор 

 

 

Предлаже се да здравствени радници (медицинска сестра/техничар) при 
појави неког од симптома на основу којих се поставља сумња на сепсу код 
пацијента на боличком лечењу упуте хитан позив лекару. 
 

 

Обавезно је да здравствени радници (медицинска сестра/техничар) при 
појави неког од симптома на основу којих се поставља сумња на сепсу код 
пацијента на боличком лечењу упуте хитан позив лекару. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8) У ЛЕЧЕЊУ пацијената са постављеном сумњом на сепсу: 

Обележи тачан одговор 
 
 

 

Потребно је применити следеће поступке: 
узети крв за хемокултуру 
применити антибиотике 

 

Потребно је приступити лечењу након постављања дијагнозе сепсе, и 
применити следеће поступке: 
применити антибиотике 
започети надокнаду интраваскуларног волумена 
проверити ниво хемоглобина и лактата 
пратити „сатну“ диурезу 
 

 

Потребно је хитно применити следеће поступке 
дати кисеоник – висок проток 
узети крв за хемокултуру 
применити антибиотике 
започети надокнаду интраваскуларног волумена 
проверити ниво хемоглобина и лактата 
пратити „сатну“ диурезу 
 

 
 
9) Са сваким сатом одлагања примене антибиотика у стању септичног шока 

смртност расте за око 10% (обележи тачан одговор) 
 

 ДА 
 НЕ 

 
 
10)   Дефиниција сепсе је (обележи тачан одговор) 

 

 
Сепса је дефинисана као системски запаљенски одговор на инфекцију 
(вероватну или документовану). 
 

 
Сепса је дефинисана као инфекција удружена са слабошћу у функцији 
једног или више органа. 
 

 
Сепса се дефинише као хипотензија која траје упркос одговарајућој 
надокнади течности. 
 

 
 
 
 
 



 
11)   Дефиниција тешке сепсе је (обележи тачан одговор) 

 

 

Тешка сепса је дефинисана као сепса удружена са индукованом слабошћу у 
функцији једног или више органа. У оквиру тешке сепсе настаје и сепсом 
индукована хипотензија која је дефинисана следећим критеријумима: 
систолни крвни притисак (SBP) < 90 mmHg или средњиартеријски притисак 
(MAP) < 70 mmHg, или смањење SBP > 40 mmHg или мање од две 
стандардне девијације испод нормалног за старосну доб, у одсуству других 
узрока хипотензије, а манифестује се и олигуријом уз повећање лактата у 
крви. 
 

 
Тешка сепса се дефинише као сепсом индукована хипотензија која траје 
упркос одговарајућој надокнади течности. 
 

 
 
 
12)   Дефиниција септичног шока је (обележи тачан одговор) 

 

 
Септички шок је дефинисан као системски запаљенски одговор на 
инфекцију (вероватну или доку-ментовану). 
 

 

Септички шок је дефинисан као сепса удружена са индукованом слабошћу 
у функцији једног или више органа. и сепсом индукованом хипотензијом, а 
манифестује се и олигуријом уз повећање лактата у крви. 
 

 
Септички шок се дефинише као сепсом индукована хипотензија која траје 
упркос одговарајућој надокнади течности. 
 

  
 

13)   Дијагностички критеријуми су комплексни и састоје се од низа општих 
клиничких и лабораторијских параметара: (обележи тачан одговор или одговоре) 

 

 Општиx показатељa 

 Запаљенскиx показатењa 

 Хемодинамскиx варијабли 

 Показатељa отказивања органа 

 Показатељa перфузије ткива  

 
Све наведено 

 
 
 



 
14)   Општи показатељи су (обележи тачан одговор или одговоре): 
 

 Температура (> 38.3°C) 

 Хипотермија (базална температура < 36°C) 

 Број откуцаја срца > 90/min-1 

 Тахипнеја 

 Измењено ментално стање 

 Значајан едем или позитивни баланс течности (> 20 ml/kg током 24 h) 

 
 

Хипергликемија (глукоза плазме > 140 mg/dl или 7.7 mmol/l) у одсуству 
дијабетеса 

 
Све наведено 

 
 
15)   Запаљенски показатељи су (обележи тачан одговор или одговоре): 

 

 Леукоцитоза (број леукоцита > 12,000 μl-1) 

 Леукопенија (број леукоцита < 4000 μl-1) 

 Нормални број леукоцита са више од 10% незрелих форми 

 
 

Ц-реактивни протеин плазме више од две стандардне девијације (SD) изнад 
нормалне вредности 

 Прокалцитонин плазме више од две SD изнад нормалне вредности 

 
Све наведено 

 
 

16)   Хемодинамске варијабле су (означи тачан одговор): 
 

• Артеријска хипотензија (систолни притисак < 90 mmHg, средњи артеријски 
притисак < 70 mmHg, или смањење систолног притиска > 40 mmHg код одраслих) 
 
 

 ДА 
 НЕ 

 
 
 
 
 
 



 
17)   Показатељи отказивања органа су (обележи тачан одговор или одговоре): 

 
 Артеријска хипоксемија (PаО2/FiО2 < 300) 

 
Акутна олигурија (излучивање мокраће < 0.5 ml/kg/h током најмање 2 
сата иако је одговарајућа надокнада течности) 

 Повећање креатинина > 0.5 mg/dl или 44.2 μmol/l 
 Поремећаји коагулације (INR > 1.5 или аPТТ > 60 s) 
 Илеус (одсутни звуци перисталтике) 
 Тромбоцитопенија (број тромбоцита < 100,000 μl-1) 

 
Хипербилирубинемија (укупан билирубин u плазми > 4 mg/dl или 
70μmol/l) 

 Све наведено 
 

 
18)   Показатељи перфузије ткива (обележи тачан одговор или одговоре): 

 

 
Хиперлактатемија (> 1 mmol/l) 

 Смањено капиларно пуњење 

 Све наведено 

 
 
19)   Хитни поступци у лечењу сепсе и тешке сепсе које је потребно спровести у току 

прва три сата (обележи тачан одговор или одговоре): 
 

 Измерити вредност лактата 
 Пре примене антибиотика обезбедити узорак за хемокултуру 
 Дати антибиотик широког спектра 

 
Применити инфузију 30ml/кg кристалоида ако постоји хипотензија или су 
лактати >4mmol/l 

 Све наведено 
 
 
20)   Хитни поступци у лечењу сепсе и тешке сепсе које је потребно спровести у току  

првих шест сати (обележи тачан  одговор или одговоре): 
 

 
Применити вазопресоре (за хипотензију која није реаговала на надокнаду 
волумена, са циљем одржавања средњег артеријског притиска >65mmHg) 

 

У случају артеријске хипотензије која траје упркос надокнади волумена 
(септични шок) или почетних вредности лактата >4 mmol/lmmol/l 
• Измерити централни венски притисак (CVP) 
• Измерити сатурацију (засићеност) централне венске крви кисеоником 
(ScvО2) 

 
Поново измерити вредност лактата уколико је почетна вредност била 
повећана (за контролу ефикасности терапије). 

 Све наведено 



 
 
21)   Терапијски циљеви - Препоручује се примена протокола за терапију 

хипоперфузије ткива изазваном сепсом (дефинисаном као хипотензија која траје и 
после почетног оптерећења течношћу или концентрација лактата у крви ≥ 4 
mmol/lmmol/l) са дефинисаним циљевима без одлагања пријема у ЈИЛ.  

 Циљеви су: (обележи тачан одговор или одговоре) 
 

 Централни венски притисак (CVP) 8-12 mmHg 
 Средњи артеријски притисак (MAP) ≥ 65 mmHg 
 Диуреза ≥ 0.5 ml/кg/h 

 
Засићеност хемоглобина кисеоником крви из горње шупље вене (ScvО2) 
>70% или засићеност хемоглобина кисеоником мешане венске крви (SvО2) 
>65%.  

 Све наведено 
 
 
22)   Ако се у почетном периоду лечења од шест сати постигну претходно наведени 

циљеви (питање 21), смртност током периода од 28 дана се смањује значајно 
(више од 15%) Означи тачан одговор 

 

 ДА 
 НЕ 
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