
1. Кои техники може да бидат превенција на перинеални повреди: 

а.Перинеална масажа 

б. Топли компреси 

ц. Hands on метода 

д. Ritgen маневар 

е. Сето горенаведено. 

 

2. Каква анестезија е потребна за адекватна позиција и миорелаксација при сутура на 

перинеални расцепи од 3 и 4 степен: 

а.Локална 

б. Регионална 

ц. Општа  

д. Oпшта или регионална 

 

3. Под колкав агол се препорачува да биде епизиотомијата: 

а. 45 

б. 60 

            ц. 90 степени 
 

4. Каков тип на епизиотомија се препорачува за да се намали ризик од сфинктерни 

повреди: 

а. медијална 

б. латерална 

ц. медиолатерална 

 

5. Ризик фактори за перинеални повреди се: 

а. EFW>4500g 

б. Малпрезентација 

ц. Продолжено 2 родилно време 

д. Индукција и аугментација на породување 

е. Сите горенаведени 

 

6. Најчест избор на антибиотици кои се даваат при сутура на 3 и 4 степен на повреди се: 

a. Цефалоспорини од 2 и 3 генерација 
б.Макролиди 

ц.Аминогликозиди 

 

7. При сутура на расцепи на перинеум ректален преглед се прави: 

а. пред почеток на репарација 



б. по завршување на интервенцијата 

ц. и пред и по интервенцијата 

 

8. Реапарација на перинеални расцепи од прв степен се прави 

а. ако има значајно крвавење 

б. ако има дисторзија на анатомски структури 

ц. во двата наведени случаеви 

 

9. Лацерација од тип на 3ц опфаќа: 

a. Sphincter ani ext<50 % 

б. Sphincter ani ext>50% 

ц. Sphincter ani internus 

 

10. Повредите на бешика најчесто настануваат: 

a. на фундус 

б. на тригонум 

 

11. По сутура на бешика потребно е да се катетеризира жената: 

a. 5 дена 

b. 7 дена 

c. 10 дена 

 

12.  Сутурата на повреди на бешика треба да биде во: 

a. 1 слој 

б. 2 слоја 

ц. 3 слоја 

 

13. Помал ризик за анална инконтиненција и ургенција има со 

а. End to end repair техника 

б. Overlap техника 

 

14. M.sphincter ani internus е составен од: 

а.скелетни 

б. мазни мускулни влакна 

 

15. Компликации од перинеални повреди може да бидат: 

а. Крвавење 

б. перинеална болка 

ц. Инфекција 



д. Инконтиненција 

е. Сето горенаведено 

 

16. Ризик од рекуренца на сфинктерни повреди при следно породување: 

а. 4-8% 

б. 2-5% 

ц. 10-15% 

 

17. Која најзначајна животно загрозувачка компликација од спонтано раѓање е 

диференцијална дијагноза за колпорекса: 

a. лацерација на цервикс 

б.лацерација на вагина 

ц.руптура на утерус 

 

18. Кај лацерации од втор степен може да има повреда на: 

а. m transversus perinei superfitialis 

б. m. bulbocavernosus 

ц. двата 

 

19. Buttonhole e расцеп на: 

а. Ректална мукоза 

б. Ректална мукоза и сфинктерен комплекс 

ц. Ректална мукоза без сфинтерен комплекс  

 

20.Цервикалните расцепи се сутурираат ако: 

а. Имаат должина 1цм, 

б. Имаат должина 1-1,5цм 

ц. Предизвикуваат значајно крвавење 

 


