Həkim-fizioloq (Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi)
vəzifəsi üzrə test tapşırıqları
1. Müvafiq tədris kursunun materiallarının toplanmasında istifadə olunan qaydalar aşağadakılardan
hansıdır?
A) Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıclarin tibbi təminati üzrə vahid qaydalar
B) Dalğıc işlərinin operativ yerinə yetirilməsi və dalğıc enmələri üzrə vahid qaydalar
C) Dalğıc işlərinin təhlükəsiz aparılması və dalğıc enmələri üzrə vahid qaydalar
D) Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıc təbabəti üzrə normativ sənədlər
E) Dalğıc enmələrinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıc təbabəti üzrə normativ sənədlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

2. Tədris planı dövlət sənədi olub... Nöqtələri tamamlayın.
A) Həkim-fizioloqun pedaqoji hazırlığını müəyyənləşdirir
B) Təlimin elektron hesablama texnikası ilə tanışlığını müəyyənləşdirir
C) Təlimin texniki vəsaitlərə olan tələbatını müəyyənləndirir
D) Təlimin məzmununu və ümumi şərtlərini müəyyənləşdirir
E) Təlimin və tərbiyənin üzvi
vəhdətinin təmin olunmasını müəyyənləşdirir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili üzrə hüquqi-normativ sənədlər məcmuəsi. Bakı, 2001

3. Tədris planının quruluşu... Nöqtələri tamamlayın.
A) Tədris müəssisəsinin tipindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir
B) Dərs yükünün miqdarından asılı olaraq müəyyənləşdirilir
C) Metodiki vəsaitdən asılı olaraq müəyyənləşdirilir
D) Təlimin tədris müddətindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir
E) Peşə xarakteristikasından asılı olaraq müəyyənləşdirilir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili üzrə hüquqi-normativ sənədlər məcmuəsi. Bakı, 2001

4. Tədris planını başlanğıcında göstərilmir... Nöqtələri tamamlayın.
A) Tədris müəssisəsinin adı
B) Tədris müddəti
C) Təsdiq barədə əmrin nömrəsi və tarixi
D) Peşənin adı
E) Tədris müəssisəsinin ünvanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili üzrə hüquqi-normativ sənədlər məcmuəsi. Bakı, 2001

5. Tədris planı əsasında... Nöqtələri tamamlayın.
A) Bütün təlim prosesi üzrə dinləyicilərin davamiyyəti yoxlanılır
B) Təlim prosesində elmi-pedaqoji tədqiqatların nəticələri tərtib olunur
C) Bütün təlim prosesi planlaşdırılır və təşkil edilir
D) Təlim prosesinin yaxşılaşdırılmasına dair təkliflər verilir
E) Bütün təlim prosesi üzrə həkim-fizioloqun hesabatları tərtib olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili üzrə hüquqi-normativ sənədlər məcmuəsi. Bakı, 2001

6. İstehsalat təcrübəsinin keçirilmə müddətləri, məzmunu və həcmi təsdiq edilmiş.... Nöqtələri tamamlayın.
A) Protokol ilə müəyyənləşdirilir
B) Qarşılıqlı akt ilə müəyyənləşdirilir
C) Pedaqoi qaydalara uyğun müəyyənləşdirilir
D) Tədris planı və proqramları ilə müəyyənləşdirilir
E) Normativ qaydalara uyğun müəyyənləşdirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Peşə təhsili üzrə hüquqi-normativ sənədlər məcmuəsi. Bakı, 2001

7. Tədris planında nəzərdə tutulmuş fənlərin günlər və həftələr ərzində tədris edilməsinin ardıcıllığı...
Nöqtələri tamamlayın.
A) Təlim inkişaf planı ilə müəyyən edilir
B) Metodiki komissiyalarda müzakirə olunaraq müəyyən edilir
C) Dərs cədvəli ilə müəyyən edilir
D) Pedaqoji şurada müzakirə olunuraq müəyyən edilir
E) Təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun olaraq müəyyən edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili üzrə hüquqi-normativ sənədlər məcmuəsi. Bakı, 2001

8. Tədris planında müəllim üçün hansı metodiki bacarıqlar təklif olunur?
A) Təlim üzrə əhatə olunan tematik mövzuların müəyyən edilməməsi
B) Tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün vaxtın müəyyən edilməsi
C) Xüsusi sinif qaydalarının hazırlanmasının daxil edilməməsi
D) Fəaliyyət növləri və düzgün metodların seçilməməsi
E) Dərs üzrə qiymətləndirmə növünün seçilməməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

9. Tədris planında nəzərə alınmalıdır?
A) Dinləyicinin intellektual bacarıqlarının alqışlanması
B) Dinləyicinin əhval-ruhiyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
C) Dinləyicinin psixoloji gərginliyinin azaldılması
D) Dinləyicinin təfəkküründə çaşqınlıq yarada bilən amillərin sistemləşdirilməsi
E) Dinləyici maraqlarının və motivasiyasının yüksəldilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020
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10. Tədris planında nəzərə alınmamalıdır?
A) Səmərəli təlim resurslarının müəyyənləşdirilməsi
B) Məqsədlərə cavab verən təcrübənin inkişaf etdirilməsi
C) Yeni metodlar və texnikaların tətbiq edilməsi
D) Tapşırığın xüsusiyyətlərinin qapalı olması
E) Özünüqiymətləndirmənin həyata keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

11. Tədris planının əsas xüsusiyyətlərinə aid olmayanı seçin.
A) Tədris planı gündəlik mövzuları əks etdirən icmal şəklində hazırlanır
B) Tədris planı dərslər haqqında xüsusi məlumat verir
C) Tədris planı metodiki şura tərəfindən hazırlanır
D) Tədris planı tədris müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiqlənir
E) Tədris planı təlim üzrə dərslərin siyahısını və saatlarını təqdim edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

12. Tədris planı hər təlimin tədrisini əhatə edəcək... Nöqtələri tamamlayın.
A) Mövzuların hər biri sanballı qiymətləndirmə sistemi üçün nəzərdə tutulmur
B) Mövzuların təsviri, məzmunu və xülasəsidir
C) Mövzuların öyrənilməsi ardıcıllığında dəyişikliklərin edilməsinə icazə verilir
D) Mövzuların daha dərindən və mükəmməl öyrənilməsini təşkil etmir
E) Mövzuların tədrisi üçün də səciyyəvi deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020
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13. Dərs cədvəlinin vacib rolunu ifadə etmir:
A) Dərs cədvəli fənnin tədrisinin həftənin günləri ilə necə uyğun olduğunu aydın şəkildə göstərən bir
sənəddir
B) Dərs cədvəli təlim mərkəzilə əlaqəli fəaliyyətlərin idarə olunması, müəllimlər və digər proseslər üçün
faydalıdır
C) Dərs cədvəli təlim mərkəzinin həyatının diqqət mərkəzindədir
D) Dərs cədvəli təlim heyətinin hər bir üzvü tərəfindən istifadə olunur və təlim mərkəzinin uğurlu
fəaliyyətinin əsasını təşkil edir
E) Dərs cədvəlinin uyğun təlimin tədrisi zamanı tərtibatı təlimin keyfiyyətinə müsbət təsir edən
amillərdəndir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

14. Dərs cədvəlinin tərtibatında çətinliklə üzləşməyən xüsusiyyət hansıdır?
A) Uyğun tərtib edilməyən dərs cədvəli təlimin keyfiyyəti, dinləyicilərin psixoloji gərginliyinə və
yorğunluğa səbəb olur
B) Dərs cədvəli təlim mərkəzinin idarəetmə sistemində dərs vaxtının planlaşdırılması üçün yekdil bir
tələbdir
C) Düzgün tərtib olunmayan dərs cədvəli təlim məqsədlərinin əldə olunmasında uğursuz nəticələrə səbəb
olur
D) Sinif otaqları, müəllimlər və təlimlərdə üst-üstə düşmələr ilə daim mübarizə aparılır
E) Uyğun tərtib olunmayan dərs cədvəli, mövcud bir təlimin ləğv edilməsi və cədvəldə digər dəyişikliklərin
edilməsinə səbəb olur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

15. Dərs cədvəlinin düzgün tərtibatının əsas məqsədlərinə aid olanı tapın.
A) Müəllim və dinləyicilərə hər bir dərs prosesinin dəqiq vaxtı və müddətini bilmə imkanı verilmir
B) Vaxtı səmərəli keçirilməsini təmin etmir və enerjiyə qənaət edilmir
C) Həm dinləyici, həm də müəllimin diqqəti bir məqsədə yönəldilmir
D) Yaxşı öyrənmə vərdişlərinin inkişafı təmin edilmir və hər bir mövzuya sərf olunan vaxtın idarə olunması
tənzimlənmir
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E) Dinləyicilər, müəllimlər, otaqlar və digər mənbələrin əlaqələndirilməsi koordinasiyasında uyğunsuzluğa
yol verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

16. Dərs cədvəlinin tərtibatında aşağadakı hansı element nəzərə alınır?
A) Dinləyicilərin sayı
B) Texniki heyətin sayı
C) Otaqların sayı
D) Müəllimlərin sayı
E) Resursların sayı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

17. Dərs cədvəlinin tərtibatında hansı şərt səmərəli hesab olunmur?
A) Dərs cədvəli üzrə mövzuların düzgün mənimsənilməsi
B) Dərs vaxtının səmərəli bölünməsi
C) Dərs cədvəlində astronomik saatların göstərilməsi
D) Təlim müddətinin tədris planına uyğun göstərilməsi
E) Müəllim və dinləyicilərin pedaqoji-psixoloji və fizioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

18. Dərs cədvəlinin tərtibatının ən səmərəli üsulu aşağadakılardan hansıdır?
A) Çətin və asan mövzular bir-birinə inteqrasiya edilərək növbəli keçirilməlidir
B) Həftə sonu yalnız yaradıcı işlərə həsr olunmuş dərslər keçirilməlidir
C) Həftə sonu yalnız praktiki təlimlərə həsr olunmuş dərslər keçirilməlidir
D) Çətin mövzuların tədrisi gün ərzində ardıcıl salınmalıdır
E) Çətin fənlərin tədrisi həftənin əvvəlinə salınmalıdır

Rəy və təklifləriniz üçün
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

19. Dərs cədvəlinin tərtibatının metodiki tələblərinə uyğun olmayanı seçin.
A) Çətin tədris olunan mövzularla asan hesab edilən mövzuların növbələşdirilməsi lazımdır
B) Mövzular üzrə çoxlu ev tapşırıqlarının ardıcıl verilməsi dinləyicilərin təfəkküründə inkişaf yaradır
C) Praktiki dərslərdən sonra nəzəri dərslərin səmərəsi zəif olur
D) Çətin mövzuların bir gündə dərs cədvəlində ardıcıl təyin olunması təlimdə yaxşı səmərə vermir
E) Hər bir təlimdə dərslər xarakter və məzmunca müxtəlif olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

20. Dərs cədvəlinin tərtibatının metodiki tələblərinə uyğun olanı tapın.
A) Həftədə planlaşdırılan praktiki təlim saatları ardıcıl olaraq keçirilməlidir
B) Mövzular üzrə dərslərə uzun müddət fasilə verildikdə dinləyicilərin təlimə olan diqqətini artırır
C) Eyni gündə, eyni mövzu üzrə dərslərin təyin edilməsi təlimlər arasında mövzunun mənimsənilməsində
çətinlik yaradır
D) Paralel təlimlərdə dərs deyən müəllimin eyni gündə, eyni mövzu üzrə dərsinin təyin edilməsi müəllim
üçün faydalıdır
E) Müəllimin eyni vaxtda iki dərs üçün planlaşdırılması onun keyfiyyətli tədrisini təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

21. Dərs cədvəlinin tərtibatında sinif otaqlarının təşkilinə dair vacib olan amillərə aid deyil?
A) Hər bir təlimə dair əyaniliyin olması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir
B) Təlimlərin uyğun mühitdə keçirilməsi dinləyicilərin təlimə olan marağını azaldır
C) Eyni sinifdə bütün mövzuların keçirilməsi təlimin məzmununu monoton mühitə yönəldir
D) Eyni sinifdə mövzuların keçirilməsi müəllimlərin ixtisaslaşmış digər siniflərdən istifadə etmə
imkanlarını azaldır
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E) Texnologiyalardan səmərəli istifadə edilərək təlimlərin keçirilməsi dinləyicilərin təlimə marağını artırır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

22. Dərs cədvəlinin səmərəli tərtibatı təlimin keyfiyyətinə necə təsir edir?
A) Səmərəli dərs cədvəlində təlim proqramının tam verilməməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir
B) Səmərəli dərs cədvəlində dərs vaxtının səmərəli idarə edilməsi bir normadır
C) Dərs cədvəlində müəllimlərin təlimdə hər bir fəaliyyətə həsr edəcəkləri vaxt əvvəlcədən məlum
olmalıdır
D) Dərs cədvəlinin əsas uğuru, əvvəlcədən planlaşdırılması, nizamlı işlərin müntəzəm axarını təşkil
etməsidir
E) Düzgün tərtib edilmiş cədvəl tədrisdə vəzifə laqeydliyi, lazımsız fəaliyyətlərin təkrarlanması təhlükəsini
aradan qaldırır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

23. Nəzəri təlimin planlaşdırılması üçün əsas sənəd hansıdır?
A) Fərdi iş planı
B) Təlimlər üzrə mövzu-təqvim planı
C) Tədris qrupunun istehsalat təliminin planı
D) İstehsalat təlimi üzrə dərs planı
E) Yoxlama işlərinin keçirilməsi planı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Peşə təhsili üzrə hüquqi-normativ sənədlər məcmuəsi. Bakı, 2001

24. Mövzu-təqvim planında aşağadakılardan hansı göstərilmir?
A) Proqram mövzularının öyrənilməsinin ardıcıllığı
B) Dərslərin mövzu və yarım mövzuları
C) Açıq dərsin keçirilmə mövzusu
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D) Tədris edən müəllimlin adı
E) Dərslərin keçilmə tarixləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili üzrə hüquqi-normativ sənədlər məcmuəsi. Bakı, 2001

25. Tədris planında aşağadakılardan hansı nəzərə alınmalıdır?
A) Dinləyici maraqlarının və motivasiyasının yüksəldilməsi
B) Dinləyicinin əhval-ruhiyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
C) Dinləyicinin psixoloji gərginliyinin azaldılması
D) Dinləyicinin təfəkküründə çaşqınlıq yarada bilən amillərin sistemləşdirilməsi
E) Dinləyicinin intellektual bacarıqlarının alqışlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

26. Tədris planı haqqında verilənlərdən biri doğru deyil:
A) Tədris planı idraki fəaliyyət ardıcıllığı və təfəkkürün inkişaf dairəsini özündə monitor kimi təsvir
etməlidir
B) Tədris planı fənn müəllimi tərəfindən hazırlanlır və təsdiq edilir
C) Tədris planının hazırlanması üçün müəllim əvvəlcə onun elementlərini və lazım olan mərhələlərini
dizayn etməlidir
D) Tədris planı mövzu üzrə bilik və məlumatların qazanılmasına istiqamətləndirilir
E) Tədris planının məqsədi standartların reallaşdırılmasına istiqamətləndirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təlim prosesi və daxili nizam-intizam qaydalarının təşkili. Bakı, 2020

27. Tədris planının xüsusiyyətinə aid deyil:
A) Tədris planı əsasında bütün təlim prosesi planlaşdırılır və təşkil edilir
B) Təlimin və tərbiyənin üzvi
vəhdətinin təmin olunmasını müəyyənləşdirir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Tədris planında mövzuların yerləşdirmə ardıcıllığı mövzular arasındakı əlaqəni təmin edir
D) Tədris planında hər mövzunun öyrənilməsinə ayrılan vaxt onun peşə hazırlığı üçün vacib olması ilə
müəyyənləşdirilir
E) Tədris planı hər tədris qrupunda yerinə yetirilməsi məcburi olan sənəddir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Peşə təhsili üzrə hüquqi-normativ sənədlər məcmuəsi. Bakı, 2001

28. Dərs jurnalında yazılar və qeydlər yalnız...Nöqtələri tamamlayın.
A) Diyircəkli qara qələmlə aparılmalıdır
B) Diyircəkli qırmızı qələmlə aparılmalıdır
C) Diyircəkli yaşıl qələmlə aparılmalıdır
D) Diyircəkli narıncı qələmlə aparılmalıdır
E) Diyircəkli göy qələmlə aparılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsinin Təlim Mərkəzlərində istifadə olunan "Nəzəri və
praktiki dərslərin qeydiyyatı jurnalı"n aparılmasına dair qaydalar - 2015

29. Dərs jurnalı nəzəri və praktiki təlimlərin keçirilməsini təsdiq edən... Nöqtələri tamamlayın.
A) Yardımçı sənəddir
B) Əlavə sənəddir
C) Əsas sənəddir
D) Müvəqqəti sənəddir
E) İmzasız sənəddir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsinin Təlim Mərkəzlərində istifadə olunan "Nəzəri və
praktiki dərslərin qeydiyyatı jurnalı"n aparılmasına dair qaydalar - 2015

30. Xəsarət almış dalğıca ilk tibbi yardımın göstərilməsinin əsas məqsədlərinə və vəzifələrinə aid olmayanı
seçin.
A) Dalğıcın sudan çıxarılması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Dalğıcın uzərində olan dalğıc paltarı və ləvazimatlarının tez soyundurulması
C) Ürəyin qapalı massajı
D) Süni tənəffüsün verilməsi
E) Müvəqqəti olaraq həyat əlamətlərinin dayandırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

31. İlk tibbi yardım təminedici, sığortaedici və digər dalğıc mütəxəssisləri tərəfindən... Nöqtələri
tamamlayın.
A) Özünə yardım ardıcıllığı ilə göstərilməlidir
B) Bir-birinə yardım ardıcıllığı ilə göstərilməlidir
C) Özünə və bir-birinə yardım ardıcıllığı ilə göstərilməlidir
D) Mütəmadi yardım ardıcıllığı ilə göstərilməlidir
E) Növbəli yardım ardıcıllığı ilə göstərilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

32. Dalğıcın dekompressiyaya və ya müalicəvi rekompressiyaya ehtiyacı olduğu halda, o zaman tibbi
yardımın göstərilməsi üzrə yerinə yetirilən bütün tədbirlər:... Nöqtələri tamamlayın.
A) Xəstəxanada, təzyiq altında həyata keçirilir
B) Xəstəxanada, həkimlərin nəzarəti altında həyata keçirilir
C) Barokamerada, yüksək təzyiq altında həyata keçirilir
D) Barokamerada, təzyiq altında həyata keçirilir
E) Barokamerada, aşağı təzyiq altında həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

33. Dalğıc xəstəlikləri baş verən zaman müvafiq ardıcıllıqla göstərilən tibbi yardımlar hansı sadalananlara
uyğundur?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) İlk tibbi yardım, ixtisaslı həkim yardımı, həkim yardımı
B) İlk tibbi yardım, həkim yardımı, ixtisaslı həkim yardımı
C) İxtisaslı həkim yardımı, ilk tibbi yardım, həkim yardımı
D) Həkim yardımı, ixtisaslı həkim yardımı, ilk tibbi yardım
E) Həkim yardımı, ilk tibbi yardım ixtisaslı həkim yardımı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

34. Dalğıc peşə xəstəlikləri hansılardır?
A) Spesifik və xronik xəstəlikləri
B) Spesifik və qeyri spesifik xəstəlikləri
C) Qeyri-infeksion və qeyri spesifik xəstəlikləri
D) Spesifik və infeksion xəstəlikləri
E) İnfeksion və qeyri-infeksion xəstəlikləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

35. Spesifik peşə xəstəliklərinə aiddir:... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dekompressiya, ağ ciyər barotravması
B) Hipotermiya
C) Hipertermiya
D) Atılmış zərərli qazlarla zəhərlənmə
E) Su altı partlayış dalğasının travması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

36. Qeyri spesifik peşə xəstəliklərinə aiddir... Nöqtələri tamamlayın.
A) Oksigen aclığı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Oksigen zəhərlənməsi
C) Azot və helium narkozu
D) Karbon qazı ilə zəhərlənmə
E) Kimyəvi reqenerativ maddələrlə zəhərlənmə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

37. Sudan xilas edilmiş insanlara ilkin tibbi yardımın göstərilməsinə aşağadakılardan hansı aid deyil?
A) Sudan xilas edilmiş insanlara soyuq yerdə yardım göstərilərsə daha da effektiv nəticə almaq olar
B) Dalğıc sudan və ağ ciyərlərə daxil olmuş su çıxarılmalıdır
C) Dalğıc ləvazimatlardan azad olunmalıdır
D) Yardımçı personalların köməkliyi ilə dalğıcın yuxarı tənəffüs yolları yad cisimlərdən azad olunmalıdır
E) Tənəffüs və ürək fəaliyyəti olmadıqda süni tənəffüs və ürəyin qapalı masajı tətbiq olunmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

38. Dalğıc xəstələnərkən (zədə alarkən), ona eyni zamanda və ya ardıcıl olaraq hansı tibbi yardım növləri
göstərilməlidir?
A) İlk tibbi yardım, ilkin həkim yardımı, ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş tibbi yardım
B) İlk tibbi yardım, ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş tibbi yardım, ilkin həkim yardımı
C) İlkin həkim yardımı, ilk tibbi yardım, ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş tibbi yardım
D) İlkin həkim yardımı, ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş tibbi yardım, ilk tibbi yardım
E) İxtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş tibbi yardım, ilk tibbi yardım, ilkin həkim yardımı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

39. Döş qəfəsinin sıxılması mexanizminin əsasında ağ ciyərlərin həcminin fizioloji cəhətdən:
A) Yol verilən həddən çox kiçilməsi durur

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Yol verilən həddən az böyüməsi durur
C) Yol verilən həddən çox genişlənməsi durur
D) Yol verilən həddən az kiçilməsi durur
E) Yol verilən həddən çox böyüməsi durur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

40. Zərərçəkmiş dalğıcın vəziyyətinə aid olamayanı tapın.
A) Dekompressiya xəstəliyinə xas olan şikayətləri bildirmək
B) Yüngül formada barotravmaya xas olan şikayətlərini bildirmək
C) Karbon qazı ilə zəhərlənməyə xas olan şikayətlərini bildirməmək
D) Dalğıcda barohipertenziya sindromu əlamətlərinin olması
E) Karbon qazı ilə zəhərlənməyə xas olmayan şikayətlərini bildirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

41. Zərərçəkmiş dalğıcın vəziyyətinə aşağadakılardan hansı aiddir?
A) Dalğıc öz vəziyyəti barədə telefon sorğularına cavab verir
B) Qulaq pərdəsinin barotravmasına uyğun şikayətləri bildirir
C) İşlənmiş qazlarla zəhərlənməyə xas olan şika-yətləri bildirmir
D) Buxarlanan neft məhsulları ilə zəhərlənməyə xas olan şikayətləri bildirmir
E) Təbii qazla zəhərlənməyə xas olan şikayətləri bildirmir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

42. Zərərçəkmiş dalğıcın vəziyyətini ifadə edir...Nöqtələri tamamlayın.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Orqanizmin həddindən artıq qızmasına xas olan şikayətləri bildirmir
B) Orqanizmin həddindən artıq qaz tutumunun artmasına xas olan şikayətləri bildirir
C) Orqanizmin həddindən artıq qaz qabarcıqlarının olmasına xas olan şikayətləri bildirir
D) Orqanizmin həddindən artıq soyumasına xas olan şikayətləri bildirir
E) Orqanizmin ümumi vəziyyətinin bərpasını bildirir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

43. Dalğıcların tibbi təminatının məqsədi... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıcların asudə vaxtlarının səmərəliliyinə yönəldilmiş tədbirlərin keçirilməsindən ibarətdir
B) Dalğıcların işə qəbulunun operativliyindən ibarətdir
C) Dalğıcların səhhətinin qorunmasına yönəldilmiş tədbirlərin keçirilməsindən ibarətdir
D) Dalğıcların növbəli iş rejiminin tənzimlənməsinə yönəldilmiş tədbirlərin keçirilməsindən ibarətdir
E) Dalğıcların ixtisas səriştəliklərinin artırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin keçirilməsindən ibarətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

44. Dalğıcların tibbi təminatının əsas vəzifələrinə aid olanı seçin.
A) Dalğıc enmələri zamanı dalğıcların tibbi təminatı
B) Dalğıcların sağlamlıq vəziyyətlərinin tibbi müayinəsinin istehsalatda həyata keçirilməsi
C) Dalğıcların səhhəti üçün müsbət təsirləri artıran profilaktik tədbirlərin keçirilməsi
D) Dalğıcların səhhəti üçün mənfi təsirləri artıran profilaktik tədbirlərin keçirilməsi
E) Dalğıcların səhhəti üçün müsbət təsirləri azaldan profilaktik tədbirlərin keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

45. Aşağadakılardan hansı dalğıcların tibbi təminatının əsas vəzifələrinə aid deyil?
A) Dalğıclara tibbi yardımın göstərilməsi
B) Dalğıcların yerləşdiyi yerdə sanitar-gigiyenik norma və qaydalarına riayət olunmasına tibbi nəzarət
C) Dalğıcların tibbi təminatı ilə əlaqədar əməyin təhlükəsizliyi tədbirləri üzrə hər gün dalğıc heyətinin bu
tədbirlər barədə biliklərinin yoxlanılması
D) Dalğıc ləvazimatlarının sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik vəziyyətlərinə sistematik nəzarət
E) Dalğıc işləri yerinə yetirilən rayonda sanitar-epidemioloji şəraitə nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

46. Kiçik və orta dərinlik dalğıc işlərinin tibbi təminatı özündə ehtiva etmir... Nöqtələri tamamlayın.
A) Suya düşməzdən əvvəl dalğıcların sağlamlığına aid şikayətləri
B) Suda (dərinlikdə) iş zamanı dalğıcın sağlamlığına aid şikayətləri
C) Tənəffüs üçün hazırlanmış hava və hava-qaz qarışıqlarının hazırlanmasına nəzarət
D) Dalğıc ləvəzimatları və barokamerasının işə hazırlanmasına və işlədilməsinə sanitar gigiyenik nəzarət
E) Dalğıcların sağlamlıq vəziyyətlərinin tibbi müayinəsinin istehsalatda həyata keçirilməsi.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

47. Dalğıc işlərinin tibbi təminatı özündə hansı tibbi tədbirlərin həyata keçirilməsini ehtiva edir?
A) Ümumi tibbi tədbirlərin
B) Ümumi və xüsusi tibbi tədbirlərin
C) Xüsusi tibbi tədbirlərin
D) Spesifik tibbi tədbirlərin
E) Təxirəsalınmaz tibbi tədbirlərin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

48. Aşağadakılardan hansı dalğıc işlərin tibbi təminatının ümumi tibbi tədbirlərinə daxil deyil?
A) Dalğıcların tibbi şəhadətləndirilməsi
B) Xüsusi peşə xəstəliklərinin müalicəsi
C) Dalğıc həkim komissiyasının yaradılması
D) Dalğıc ixtisas komissiyasının yaradılması
E) Spesifik xəstəliklərin müalicəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

49. Aşağadakılardan hansı dalğıc işlərinin tibbi təminatı xüsusi tibbi tədbirlərinə aid deyil?
A) Dalğıc suya enmələrinin tibbi təminatı (kiçik və orta dərinlik-dərin dalğıc enmələri)
B) Dalğıc suya enmələri arasındakı dövrdə dalğıcların əmək və istirahət rejimlərinə tibbi nəzarət
C) Dalğıc işlərinin tibbi təminata cəlb olunmuş bütün şəxslər ayda bir dəfə dalğıc həkim komissiyalarından
şəhadətləndirilərək dalğıc işlərinə buraxılış almalıdırlar
D) Dərin dalğıc suya enmələrinin tibbi təminatı ancaq həkim-fizioloq və həkim-müəllimlərə həvalə
olunmasına nəzarət
E) Dalğıc işlərinin tibbi təminata cəlb olunmuş bütün şəxslər ildə bir dəfə dalğıc həkim komissiyalarından
şəhadətləndirilərək dalğıc işlərinə buraxılış almalıdırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

50. Dalğıc heyətinin və tibbi personalın barokamerada enmələrinin ilk təlim məşqləri ardıcıllıqla...
Nöqtələri tamamlayın.
A) 20, 40, 60, 80 və 100 m dərinliyə bir dəfə 20 dəqiqəlik ekspozisiya ilə enməklə keçirilir
B) 10, 20, 30, 40 və 50 m dərinliyə bir dəfə 20 dəqiqəlik ekspozisiya ilə enməklə keçirilir
C) 10, 30, 50, 70 və 90 m dərinliyə bir dəfə 20 dəqiqəlik ekspozisiya ilə enməklə keçirilir
D) 20, 30, 50, 70 və 100 m dərinliyə bir dəfə 20 dəqiqəlik ekspozisiya ilə enməklə keçirilir
E) 30, 50, 60, 80 və 120 m dərinliyə bir dəfə 20 dəqiqəlik ekspozisiya ilə enməklə keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

51. Dalğıc suya enmələri yerinə yetirilən zaman dalğıcların tibbi təminatının tərkibi və həcmi... Nöqtələri
tamamlayın.
A) Onun dərinliyindən asılıdır
B) Onun müddətindən asılıdır
C) Dalğıc heyətinin sayından asılıdır
D) Dalğıc heyətinin peşəkarlığından asılıdır
E) Spesifik xüsusiyyətindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

52. Dalğıcların tibbi təminatını dalğıc mütəxəssisi, dalğıc işləri rəhbəri və ya 5-ci və 6-cı dərəcəli dalğıc
həyata keçirdiyi halda...Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıc suya enmə rəhbəri enməyə buraxılmayan dalğıcı müəyyən müddət ərzində enməyə hazırlayır
B) Dalğıc suya enmə rəhbəri enməyə buraxılmayan dalğıcı ambulator və ya stasionar müalicə almaq üçün
həkimə göndərir
C) Dalğıc suya enmə rəhbəri enməyə buraxılmayan dalğıcı ambulator və ya stasionar müalicə almaq üçün
barokameraya göndərir
D) Dalğıc suya enmə rəhbəri enməyə buraxılmayan dalğıcı ambulator və ya stasionar müalicə almaq üçün
xəstəxanaya göndərir
E) Dalğıc suya enmə rəhbəri enməyə buraxılmayan dalğıcı müvafiq əmr əsasında məzuniyyətə göndərir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

53. Dalğıcların tibbi təminatına cəlb olunmuş bütün şəxslər ildə bir dəfə dalğıc həkim komissiyaları
tərəfindən şəhadətləndirilərək... Nöqtələri tamamlayın.
A) “Dalğıc barokameralarında 0,5 MPA təzyiq altında ilkin tibbi yardım göstərmək” işlərinə buraxılış
almalıdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) “Dalğıc barokameralarında 0,8 MPA təzyiq altında ilkin tibbi yardım göstərmək” işlərinə buraxılış
almalıdır
C) “Dalğıc barokameralarında 1 MPA təzyiq altında ilkin tibbi yardım göstərmək” işlərinə buraxılış
almalıdır
D) “Dalğıc barokameralarında 1,5 MPA təzyiq altında ilkin tibbi yardım göstərmək” işlərinə buraxılış
almalıdır.
E) “Dalğıc barokameralarında 2 MPA təzyiq altında ilkin tibbi yardım göstərmək” işlərinə buraxılış
almalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

54. Dalğıcların tibbi təminatına cavabdeh-məsul şəxsin bilməli olduqlarına aid olmayı seçin.
A) Dalğıcların peşə xəstəlikləri və zədələnmələri zamanı ilk tibbi yardım göstərməyin üsullarını
B) Dalğıcların əmək, istirahət və qidalanma rejimlərini
C) 12 metrə qədər dərinlikdə dalğıcların tibbi təminatının, dalğıcların və tibbi personalın barokamerada ən
çox 20 metr su sütunu təzyiq altında təlim-məşq enmələrinin təşkilini
D) Dalğıc ləvazimatının, barokameranın və dalğıc geyiminin dezinfeksiya üsullarını, dalğıcların tənəffüsü
üçün havanın keyfiyyətinə tibbi nəzarət metodlarını
E) 60 metrə qədər dərinliyə enən, barokamerada 100 metr su sütunu təzyiq altında təlim-məşq enmələrini
yerinə yetirən dalğıclarda və tibbi personalda peşə xəstəliklərinin yaranma səbəblərini, şəraitini və
əlamətlərini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

55. Dalğıcların tibbi təminatına cavabdeh-məsul şəxsin bacarmalı olduqlarına aid olmayanı tapın.
A) Dalğıcların zədələnmələri və peşə xəstəlikləri zamanı barokamerada ən çox 10 metr su sütunu təzyiq
altında ilk tibbi yardım göstərməyi və dalğıc dərman qutusundan istifadə etməyi
B) Əhəngli kimyəvi uducu maddənin analizini həyata keçirməyi
C) Dalğıc ləvazimatı və barokameraya işçi tibbi nəzarəti həyata keçirməyi
D) Dalğıcların tənəffüsü üçün sıxılmış havanın və müalicəvi süni qaz qarışıqlarının keyfiyyətinə tibbi
nəzarəti həyata keçirməyi
E) Bədənin temperaturunu, nəbzin tezliyini və arterial təzyiqi ölçməyi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

56. Göstərilənlərdən hansı dalğıcların tibbi təminatına cavabdeh-məsul şəxsin yerinə yetirməli olduqlarına
uyğun deyil?
A) Dalğıc ləvazimatına və suya enməni təmin edən vasitələrə sanitar nəzarəti həyata keçirmək,
dezinfeksiya işlərinə rəhbəlik etmək
B) Dalğıc Tibb Komissiyasının müvafiq icazəsi olmadığı halda növbə ərzində 1-2 dəfə barokamerada 100
metr su sütunu təzyiq altında təlim-məşq enmələrini keçirmək
C) Əhəngli kimyəvi uducu maddədə karbon qazının qatılığına nəzarət etmək
D) Dalğıc ləvazimatına və suya enmə təminat vasitələrinə, dalğıcların əmək, istirahət və qidalanma
rejimlərinə tibbi nəzarəti həyata keçirmək
E) Zərərçəkmiş dalğıca barokamerada 100 metr su sütunu təzyiq altında və su altına enmələr zamanı ilk
tibbi yardım göstərmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

57. Dalğıcların tibbi təminatına cavabdeh-məsul şəxs işçi enmələr arası dövrdə dalğıcların tibbi təminatını
həyata keçirən zaman yerinə yetirməlidir?
A) Hər gün dalğıcların tibbi müayinəsi keçirilən zaman Dalğıc Tibb Komissiyasına yardım göstərmək.
B) Dalğıclar müraciət etdikləri halda onlara ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş tibbi yardım göstərmək.
C) Dalğıcların qidalanmasına ildə bir dəfə nəzarəti həyata keçirmək
D) Dalğıc dərman qutusunda dərmanlar və sarğı materialları işləndikcə onları atmaq
E) Dalğıcların fiziki hazırlığına nəzarəti həyata keçirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

58. Dalğıcların tibbi təminatına cavabdeh-məsul şəxsin hüquqları aid deyil:

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 45 m dərinliyə qədər suyun altına enmədən əvvəl sorğunun nəticələrinə və 60 m-ə qədər dərinliyə və
barokamerada təlim-məşq enmələrindən əvvəl tibbi baxışların nəticələrinə görə dalğıcların enmələrə
buraxılışını həyata keçirmək
B) Sıxılmış havanın tərkibində yol verilən hədlərdən artıq zərərli qazabənzər maddələr olduğu halda dalğıc
enmələrini qadağan etmək
C) Dalğıclara lazımi dekompressiya və müalicəvi rekompressiya rejimlərini təyin etmək.
D) Sağlamlıq vəziyyətinə görə, eləcə də alkoqollu (spirtli) içkilərin təsirindən sərxoşluq əlamətləri və onun
nəticələri və ya narkotik maddələrin qəbulundan yaranan əlamətlər olduğu halda dalğıcları su altına
enməyə buraxmaq
E) Dalğıcların əmək, istirahət və qidalanma rejimlərinə nəzarət etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

59. Göstərilənlərdən hansı dalğıcların tibbi təminatına cavabdeh-məsul şəxsin cavabdehliyini ehtiva etmir?
A) Dalğıcların peşə xəstəlikləri və zədələnmələr zamanı, həmçinin barokamerada 100 metr su sütunu
təzyiq altında ilk tibbi yardımın göstərilməsi
B) Dalğıcların əldə edilmiş dərinliklərdə enmə hazırlığı
C) Sıxılmış havanın keyfiyyətinin yoxlanmasına
D) Dalğıc ləvazimatı və barokameranın sanitar vəziyyətinə illik nəzarət
E) Məntəqənın dalğıc heyəti tərəfindən su altında zərərçəkmiş dalğıca yardım göstərilməsi üzrə praktiki
vərdişlərin işlənməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

60. Dalğıcların və tibbi personalın barokamerada enməyə buraxılması:
A) Dalğıc işləri rəhbərinin apardığı sorğu və baxışların nəticələrinə əsaslanaraq həyata keçirilir
B) Tibbi təminatı yerinə yetirən şəxsin apardığı tibbi sorğu və baxışların nəticələrinə əsaslanaraq həyata
keçirilir
C) Dalğıc işləri rəhbərinin apardığı tibbi sorğu və baxışların nəticələrinə əsaslanaraq həyata keçirilir
D) Enmə rəhbərinin apardığı tibbi sorğu və baxışların nəticələrinə əsaslanaraq həyata keçirilir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Dalğıc işləri ustasının apardığı tibbi sorğu və baxışların nəticələrinə əsaslanaraq həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

61. Dalğıclar və tibbi personal barokamerada təlim-məşq enmələrinə buraxılan zaman, tibbi təminatı
həyata keçirən şəxs:
A) Havanın temperaturunu nəzərə almalıdır
B) Enmə müddətini nəzərə almalıdır
C) Barokamerada dalğıclar yerləşdikdən sonra qazlı mühitin təzyiqinin qaldırılmasını nəzərə almalıdır
D) Enməyə təyin olunmuş hər şəxsin enmələrində fasilələri nəzərə almalıdır
E) Enməyə təyin olunmuş hər şəxsin enmələrində fasilələri və təlim müddətlərini nəzərə almalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

62. Göstərilənlərdən biri "Dalğıc enməsi"ni əhatə edən prosesə aid deyil?
A) Dalğıcların su altına enməsi prosesidir
B) Dalğıcların su altında üzməsi prosesidir.
C) Barokamerada dalğıclar yerləşdikdən sonra qazlı mühitin təzyiqinin qaldırılması prosesidir
D) Dalğıcın verilən dərinlikdə qalması prosesidir
E) Dalğıcın yuxarı qalxması və ya hava mühitinin dekompressiya rejimi ilə və ya onsuz normal şəraitə
keçməsi prosesidir.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

63. Kiçik dərinlik dalğıc enmələrinə aid olanı seçin.
A) 8 metrə qədər
B) 18 metrə qədər
C) 24 metrə qədər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) 16 metrə qədər
E) 12 metrə qədər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

64. Orta dərinlik dalğıc enmələrinə aid olanı seçin.
A) 8 metrdən 50 metrədək
B) 18 metrdən 70 metrədək
C) 24 metrdən 70 metrədək
D) 12 metrdən 60 metrədək
E) 16 metrdən 80 metrədək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

65. Dərin dalğıc enmələrinə aid olanı tapın.
A) 80 metrdən artıq
B) 60 metrdən artıq
C) 70 metrdən artıq
D) 50 metrdən artıq
E) 40 metrdən artıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

66. Məqsəd və təyinatlarına görə aşağadakılardan hansı dalğıc enmələrinə aid deyil?
A) Spesifik dalğıc enməsi
B) İşçi dalğıc enməsi
C) Təlim dalğıc enməsi
D) Eksperimental (təcrübi) dalğıc enməsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) İxtisaslı dalğıc enməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

67. Dalğıc enməsinin müxtəlif növlülüyü... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıc operatorların bərk konstruksiyalı vasitələrdə enməsidir
B) Dalğıc operatorların yumşaq konstruksiyalı vasitələrdə enməsidir
C) Dalğıc operatorların sərt konstruksiyalı vasitələrdə enməsidir
D) Dalğıc operatorların ağır konstruksiyalı vasitələrdə enməsidir
E) Dalğıc operatorların yüngül konstruksiyalı vasitələrdə enməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

68. Dalğıc enməsinin müxtəlif növlülüyü... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıcların və tibbi personalın aşağı təzyiq altında barokamerada yerləşməsidir
B) Dalğıcların və tibbi personalın yüksək təzyiq altında barokamerada yerləşməsidir
C) Dalğıcların və tibbi personalın orta təzyiq altında barokamerada yerləşməsidir
D) Dalğıcların və tibbi personalın aşağı təzyiq altında barokamerada yaşamasıdır
E) Dalğıcların və tibbi personalın orta təzyiq altında barokamerada müalicə olunmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

69. İşçi dalğıc enməsi... Nöqtələri tamamlayın.
A) Yeni dalğıc texnikasının, yeni dekompressiya rejimlərinin sınaqdan keçirilməsi, dalğıc enmələrinin və
dalğıc işlərinin yerinə yetirmə texnologiyalarının əsaslandırılması və yoxlanılması məqsədi ilə su altına,
həmçinin barokameranın qaz mühitindəki enmələrə deyilir
B) İşin və tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədilə suyun altına enməyə deyilir
C) Əsas ixtisasını və ya əlavə peşəsini təsdiq etmək üçün tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədi ilə suya
enməsidir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Dalğıcların, dalğıc ixtisası almaq üçün dalğıc enmələri vaxtı təlim hazırlığı proqramı və ya təkmilləşmə
yolu ilə öyrədilməsi, yenidən hazırlanmasıdır
E) Dalğıcların, dalğıc ixtisasını, orqanizmlərinin fizioloji məşqini, tibbi yardım üzrə məşqi, əlavə ixtisas və iş
təcrübəsi üzrə yeni vərdişlərin əldə edilməsini və s. saxlamaq məqsədi ilə suyun altına və ya barokamerada
enməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

70. Təlim dalğıc enməsi... Nöqtələri tamamlayın.
A) Yeni dalğıc texnikasının, yeni dekompressiya rejimlərinin sınaqdan keçirilməsi, dalğıc enmələrinin və
dalğıc işlərinin yerinə yetirmə texnologiyalarının əsaslandırılması və yoxlanılması məqsədi ilə su altına,
həmçinin barokameranın qaz mühitindəki enmələrə deyilir
B) İşin və tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədilə suyun altına enməyə deyilir
C) Əsas ixtisasını və ya əlavə peşəsini təsdiq etmək üçün tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədi ilə suya
enməsidir
D) Dalğıcların, dalğıc ixtisası almaq üçün dalğıc enmələri vaxtı təlim hazırlığı proqramı və ya təkmilləşmə
yolu ilə öyrədilməsi, yenidən hazırlanmasıdır
E) Dalğıcların, dalğıc ixtisasını, orqanizmlərinin fizioloji məşqini, tibbi yardım üzrə məşqi, əlavə ixtisas və iş
təcrübəsi üzrə yeni vərdişlərin əldə edilməsini və s. saxlamaq məqsədi ilə suyun altına və ya barokamerada
enməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

71. Məşq dalğıc enməsi:
A) Yeni dalğıc texnikasının, yeni dekompressiya rejimlərinin sınaqdan keçirilməsi, dalğıc enmələrinin və
dalğıc işlərinin yerinə yetirmə texnologiyalarının əsaslandırılması və yoxlanılması məqsədi ilə su altına,
həmçinin barokameranın qaz mühitindəki enmələrə deyilir
B) İşin və tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədilə suyun altına enməyə deyilir
C) Əsas ixtisasını və ya əlavə peşəsini təsdiq etmək üçün tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədi ilə suya
enməsidir
D) Dalğıcların, dalğıc ixtisası almaq üçün dalğıc enmələri vaxtı təlim hazırlığı proqramı və ya təkmilləşmə
yolu ilə öyrədilməsi, yenidən hazırlanmasıdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Dalğıcların, dalğıc ixtisasını, orqanizmlərinin fizioloji məşqini, tibbi yardım üzrə məşqi, əlavə ixtisas və iş
təcrübəsi üzrə yeni vərdişlərin əldə edilməsini və s. saxlamaq məqsədi ilə suyun altına və ya barokamerada
enməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

72. İxtisaslı dalğıc enməsi:
A) Yeni dalğıc texnikasının, yeni dekompressiya rejimlərinin sınaqdan keçirilməsi, dalğıc enmələrinin və
dalğıc işlərinin yerinə yetirmə texnologiyalarının əsaslandırılması və yoxlanılması məqsədi ilə su altına,
həmçinin barokameranın qaz mühitindəki enmələrə deyilir
B) İşin və tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədilə suyun altına enməyə deyilir
C) Əsas ixtisasını və ya əlavə peşəsini təsdiq etmək üçün tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədi ilə suya
enməsidir
D) Dalğıcların, dalğıc ixtisası almaq üçün dalğıc enmələri vaxtı təlim hazırlığı proqramı və ya təkmilləşmə
yolu ilə öyrədilməsi, yenidən hazırlanmasıdır
E) Dalğıcların, dalğıc ixtisasını, orqanizmlərinin fizioloji məşqini, tibbi yardım üzrə məşqi, əlavə ixtisas və iş
təcrübəsi üzrə yeni vərdişlərin əldə edilməsini və s. saxlamaq məqsədi ilə suyun altına və ya barokamerada
enməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

73. Eksperimental dalğıc enməsi:
A) Yeni dalğıc texnikasının, yeni dekompressiya rejimlərinin sınaqdan keçirilməsi, dalğıc enmələrinin və
dalğıc işlərinin yerinə yetirmə texnologiyalarının əsaslandırılması və yoxlanılması məqsədi ilə su altına,
həmçinin barokameranın qaz mühitindəki enmələrə deyilir
B) İşin və tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədilə suyun altına enməyə deyilir
C) Əsas ixtisasını və ya əlavə peşəsini təsdiq etmək üçün tapşırığın yerinə yetirilməsi məqsədi ilə suya
enməsidir
D) Dalğıcların, dalğıc ixtisası almaq üçün dalğıc enmələri vaxtı təlim hazırlığı proqramı və ya təkmilləşmə
yolu ilə öyrədilməsi, yenidən hazırlanmasıdır
E) Dalğıcların, dalğıc ixtisasını, orqanizmlərinin fizioloji məşqini, tibbi yardım üzrə məşqi, əlavə ixtisas və iş
təcrübəsi üzrə yeni vərdişlərin əldə edilməsini və s. saxlamaq məqsədi ilə suyun altına və ya barokamerada
enməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

74. Dalğıc enmələrinin icrası zamanı ümumi təhlükəsizlik tələblərinə aid olanə seçin.
A) Dalğıc enmələri və işləri qurtardıqdan sonra açıq dəniz şəraitində qaldırılan xəbərdaredici siqnallar
endirilməməlidir
B) Gündüz ən aydın görünən yerdə bir üfüqi xətt üzərində yerləşdirilmiş

3 qara rəngli işarə olmalıdır

C) Yuxarı və aşağıdakı işarələr romb, ortadakı isə kürə şəklində olmalıdır
D) Gecə bir üfüqi xətt üzərində yerləşdirilmiş 3 dairəvi işıqlı işarə olmalıdır
E) Dalğıc enmələri və işləri icra olunmazdan əvvəl, açıq dəniz şəraitində xəbərdaredici siqnallar
qaldırılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

75. Dalğıc suya enmələri dövrü arası tibbi təminatın məqsədlərinə aşağadakılardan hansı aid deyil:
A) Dalğıcların sağlamlığının qorunması
B) Dalğıc əməyinin səmərəliliyinin artırılması
C) Spesifik xəstəliklər zamanı tibbi yardımın göstərilməsi
D) Dalğıcların suya enmə müddətinin artırılması
E) Qeyri spesifik xəstəliklər zamanı tibbi yardımın göstərilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

76. Dalğıc suya enmələri dövrü arası tibbi təminatın tələblərinə göstərilənlərdən hansı aiddir?
A) Gündəlik tibbi baxışlar
B) İllik tibbi şəhadətləndirilmə
C) Əmək və istirahət rejiminə uyğun dalğıc enmələrinin müddətlərinin azaldılması
D) Qidalanmaya və fiziki hazırlığa nəzarətin artırılması
E) İlk tibbi yardımın göstərilməsi üzrə praktik məşğələlərin məhdudlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

77. Dalğıc enmələrinin təşkili, dalğıc ləvazimatlarından istifadə qaydalarının pozulması və onların işindəki
nasazlıq...Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıcın boğulmasına səbəb olan şəraiti yarada bilər
B) Dalğıcın bayılmasına səbəb olan şəraiti yarada bilər
C) Dalğıcın sıxılmasına səbəb olan şəraiti yarada bilər
D) Dalğıcın ölümünə səbəb olan şəraiti yarada bilər
E) Dalğıcın hüşünun itirilməsinə səbəb olan şəraiti yarada bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

78. Dalğıclar hansı hallarda suya enməyə buraxılmırlar?
A) Səhhətlərinə dair şikayətləri olmadıqda
B) Xəstəliyin obyektiv əlamətləri olmadıqda
C) Əsəbi-psixoloji həyəcanlanma olmadıqda
D) Qida qəbulundan sonrakı 5 saat ərzində
E) Yarımçıq gecə yuxusundan sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

79. Dalğıclar hansı hallarda suya enməyə buraxılırlar?
A) Nəbzin bir dəqiqədə vurma tezliyi 90-dan az və ya 50-dən çox olduqda
B) Alkoqol və narkotik maddələrin təsirindən sərxoşluq əlamətləri, həmçinin bu vəziyyətin qalıq nəticələri
olduqda
C) Bədənin temperaturu 37 dərəcədən yüksək və 36 dərəcədən aşağı olduqda
D) Sistolik (maksimal) təzyiqin qiyməti 140 mm civə sütunundan böyük və ya 100-dən kiçik olduqda
E) Diastolitik (minimal) təzyiqin qiyməti 90 mm civə sütunundan böyük və ya 60-dan kiçik olduqda
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

80. Dalğıc suya enmənin dövrlərinə aid olmayanı seçin.
A) Rekompressiya dövrü
B) Enmə qabağı dövr
C) Suya enmə dövrü
D) Dekompressiya dövrü
E) Dekompressiyadan sonrakı dövr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

81. Enmə qabağı dövr... Nöqtələri tamamlayın.
A) Suya enməyə hazırlıq üçün ayrılan vaxt - 3 saat
B) Suya enməyə hazırlıq üçün ayrılan vaxt - 1 saat
C) Suya enməyə hazırlıq üçün ayrılan vaxt - 2 saat
D) Suya enməyə hazırlıq görülərkən ayrılan vaxtdır.
E) Suya enməyə hazırlıq üçün ayrılan vaxt - 4 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

82. Enmə qabağı dövrün müddəti... Nöqtələri tamamlayın.
A) Qəza hallarında bir neçə saniyədən başlayaraq, planlı enmələrdə bir dəqiqəyə qədər davam edə bilər
B) Qəza hallarında bir neçə dəqiqədən başlayaraq, planlı enmələrdə sutkaya qədər davam edə bilər
C) Qəza hallarında bir neçə sutkadan başlayaraq, planlı enmələrdə bir aya qədər davam edə bilər
D) Qəza hallarında bir neçə ildən başlayaraq, planlı enmələrdə on ilə qədər davam edə bilər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Qəza hallarında bir neçə aydan başlayaraq, planlı enmələrdə bir ilə qədər davam edə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

83. Aşağadakılardan hansı enmə qabağı dövrdə dalğıcların tibbi təminatını həyata keçirən cavabdeh-məsul
şəxsin məsuliyyətinə aid deyil?
A) Barokameranın işçi vəziyyətinin yoxlanması
B) Növbətçi barokameranın yerini dəqiqləşdirilməsi (əgər barokamera suya enmə yerində deyilsə)
C) Xəsarət almış dalğıcın növbətçi barokameraya nəql edilməsi üçün vasitələrin hazır vəziyyətdə olması
D) Zərərçəkmiş dalğıcın barokameraya nəql olunduğu prosesdə onun oksigenlə nəfəs almasını təmin
etməmək
E) Dalğıcın tənəffüsünə və ya barokameraya veriləcək havanın keyfiyyətinin yoxlanılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

84. Enmə qabağı dövrdə dalğıcların tibbi təminatını həyata keçirən cavabdeh-məsul şəxsin məsuliyyətinə
aid olanı seçin.
A) Daşınan balonlarda olan "tibbi oksigen"in pasport üzrə keyfiyyətini yoxlamamaq
B) Enmədən öncə dalğıcların iş və istirahət rejimlərinin müəyyən olunmuş tələblərə uyğun olmasına əmin
olmamaq
C) Dalğıcın dərman qutusu dəstini və dalğıc həkiminin tibbi çantasını yoxlamaq və çatışmayan alətlərlə və
dərmanlarla komplektləşdirmək
D) Enmədən əvvəl 2 saat ərzində dalğıcın çoxlu miqdarda qida qəbul etməsinə yol vermək
E) Suya enən və sığortaedici dalğıclar tərəfindən dalğıc ləvazimatlarının işçi yoxlanmasının keçirilməsinə
və dezinfeksiya olunmasına əmin olmamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

85. Barokamerada enmədən əvvəl enmə üzrə rəhbərin və tibbi təminatı həyata keçirən şəxsin
funksiyalarına aid deyil:
A) Barokamerada davranış qaydaları üzrə enən dalğıclara təlimat keçmək
B) Barokamerada təzyiq altında olarkən əsas təhlükəsizlik tədbirlərini xatırlatmaq
C) Barokamerada qaydalara əməl olunmasına cavabdeh olan başçı təyin etmək
D) Barokamerada olan qrupun başçısından ayrı-ayrılıqda hər dalğıcın səhhəti barəsində telefonla və ya
şərti siqnal cədvəlində verilən tıqqıltılarla məlumat verməyi xatırlatmaq
E) Barokamerada enmədən öncə dalğıcların iş və istirahət rejimlərinin müəyyən olunmuş tələblərə uyğun
olması haqqında dalğıclara məlumat vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

86. Barokameraya daxil olarkən göstərilənlərdən hansı yanğına qarşı təhlükəsizlik və peşə xəstəliklərinin
qarşısını almaq üzrə riayət olunan tədbirlərə aid deyil?
A) Barokameraya daxil olan şəxslərin yanında tütün məhsulları, kibrit və alışqan olmamalıdır
B) Barokameranın metal döşəməsinə sürtünən zaman qığılcım yaranmasına səbəb olan metal dabanlı
ayaqqabılar geyinmək qadağandır
C) Üst geyimin çıxarılacağını nəzərə alaraq, üst geyimin barokamerada olan şəraitə uyğun olmasına tələb
yoxdur
D) Barokamera gəminin açıq göyərtəsində yerləşdirildiyi halda ilin fəsilləri nəzərə alınmalıdır
E) bədənin ayrı-ayrı hissələrinin qan dövranını çətinləşdirən detallar və əşyalar olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

87. Barokamerada təlim-məşq enmələrinin gedişatı tibbi təminatı həyata keçirən şəxs tərəfindən:...
Nöqtələri tamamlayın.
A) “Barokamerada təlim-məşq enmələrinin protokolları“ jurnalında qeyd olunur
B) “Barokamerada həkim təminatı protokolları“ jurnalında qeyd olunur
C) “Barokamerada təlim-məşqlərin tibbi təminatı“ jurnalında qeyd olunur
D) “Barokamera dalğıc enmələrinin protokolları“ jurnalında qeyd olunur
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E) “Barokamerada təlim-məşq qeydiyyatı“ jurnalında qeyd olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

88. Barokamerada təlim-məşq enməsindən sonra növbəti enmədən əvvəl fasilə (dekompressiya başa
çatdığı andan su altına enmə və ya barokamerada enməyə başlayana qədər vaxt... Nöqtələri tamamlayın.
A) 24 saatdan az olmamalıdır
B) 6 saatdan az olmamalıdır
C) 18 saatdan az olmamalıdır
D) 12 saatdan az olmamalıdır
E) 20 saatdan az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

89. Dalğıcların barokamerada təlim-məşq enmələri yalnız sahənin... Nöqtələri tamamlayın.
A) üzən qurğusunun mexanikinin təsdiq etdiyi plan üzrə həyata keçirilir
B) üzən qurğusunun (vasitəsinin) kapitanının (rəisinin) təsdiq etdiyi plan üzrə həyata keçirilir
C) üzən qurğusunun enmə rəhbərinin təsdiq etdiyi plan üzrə həyata keçirilir
D) üzən qurğusunun dalğıc işləri rəhbərinin təsdiq etdiyi plan üzrə həyata keçirilir
E) üzən qurğusunun dalğıc işləri ustasının təsdiq etdiyi plan üzrə həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

90. Su altına enmələr dalğıc enmələrinin... Nöqtələri tamamlayın.
A) Aylıq planına uyğun olaraq yerinə yetirilir
B) İllik planına uyğun olaraq yerinə yetirilir
C) Yarım illik planına uyğun olaraq yerinə yetirilir
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D) Sutkalıq planına uyğun olaraq yerinə yetirilir
E) Həftəlik planına uyğun olaraq yerinə yetirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

91. Dekompressiya dövründə barokamerada tibbi təminatı həyata keçirən şəxs... Nöqtələri tamamlayın.
A) Barokamerada olan şəxslərin şəxsi münasibətlərinə nəzarət edir
B) Barokameranın texniki təhlükəsizliyinə nəzarət edir
C) Barokameranın elektrik təhlükəsizliyinə nəzarət edir
D) Barokamerada olan şəxslərin ailə vəziyyətinə, yaşına, cəmiyyətdəki mövqeinə nəzarət edir
E) Barokamerada olan şəxslərin davranışlarına, manometr üzrə təzyiqin qiymətinə və onun yaradılmasına
nəzarət edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

92. Dalğıc işləri yerinə yetirilən yerdə barokamera olmadığı halda dalğıc barokameraya nəql edilən
zaman:... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıc iş rəhbəri tərəfindən ona tibbi yardımın göstərilməsi davam etməlidir
B) Xilasedici matros tərəfindən ona tibbi yardımın göstərilməsi davam etməlidir
C) Ona tibbi yardımın göstərilməsi davam etməlidir
D) Dalğıc ustası tərəfindən ona tibbi yardımın göstərilməsi davam etməlidir
E) Dalğıc təlimatçı tərəfindən ona tibbi yardımın göstərilməsi davam etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

93. İxtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardım stasionar şəraitdə müvafiq... Nöqtələri tamamlayın.
A) Enmə rəhbəri tərəfindən göstərilir
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B) Dalğıc işləri rəhbəri tərəfindən göstərilir
C) Dalğıc mütəxəssisi tərəfindən göstərilir
D) Xilasedici matros tərəfindən göstərilir
E) Həkim-mütəxəssislər tərəfindən göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

94. İxtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş cərrah yardımı göstərmək üçün zərəçəkmiş dalğıcların tibbi
təminatına buraxılan şəxsin müşayiəti ilə... Nöqtələri tamamlayın.
A) Barokamerada müalicəyə göndərilməlidir
B) İstehsalat sahəsində müalicəyə göndərilməlidir
C) Gəmidə müalicəyə göndərilməlidir
D) Stasionarda müalicəyə göndərilməlidir
E) Dalğıc kompleksində müalicəyə göndərilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

95. Menyer sindromu yarandığı, qulaqların və burunətrafı boşluqların barotravması zamanı ağırlaşmalar
olduğu halda stasionar şəraitdə... Nöqtələri tamamlayın.
A) Uroloq tərəfindən ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardım göstərilir
B) Lor-mütəxəssisi tərəfindən ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardım göstərilir
C) Kardioloq tərəfindən ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardım göstərilir
D) Ginekoloq tərəfindən ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardım göstərilir.
E) Həkim-anestezioloq tərəfindən ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardım göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

96. Ağır hallarda zərərçəkmiş dalğıca stasionar şəraitdə... Nöqtələri tamamlayın.
A) İxtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardım göstərilir
B) İlk tibbi yardım göstərilir
C) İlk həkim yardımı göstərilir
D) Dalğıc həkimi tərəfindən yardım göstərilir
E) Həkim-fizioloq tərəfindən yardım göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

97. Döş qəfəsinin sıxılmasının ağır dərəcəsi zamanı ixtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardım...
Nöqtələri tamamlayın.
A) İstehsalat sahəsində göstərilməlidir
B) Dalğıc kompleksində göstərilməlidir
C) Barokamera və ya stasionar şəraitdə göstərilməlidir
D) Gəmidə göstərilməlidir
E) Heyətsiz sualtı aparatda göstərilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

98. Tənəffüsün və qan dövranının bərpa olunmasına və fəaliyyətinin saxlanmasına yönəldilmiş
simptomatik və radikal müalicənin keçirilməsi... Nöqtələri tamamlayın.
A) Mama-ginekoloji yardıma aiddir
B) İlkin həkim
yardımına aiddir
C) İxtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardıma aiddir
D) İlkin psixoloji
yardıma aiddir
E) İlkin tibbi
yardıma aiddir
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

99. İxtisaslaşdırılmış və xüsusiləşdirilmiş yardım zəhərlənmənin ağır hallarında göstərilir və...Nöqtələri
tamamlayın.
A) Dalğıc kompleksində yerinə yetirilir
B) Stasionar şəraitdə yerinə yetirilir
C) Barokamera şəraitdə yerinə yetirilir
D) Heyətsiz sualtı aparatda yerinə yetirilir
E) Gəmidə yerinə yetirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

100. Dalğıcların spesifik və qeyri-spesifik xəstəlikləri və zədələrı zamanı onlara İxtisaslaşdırılmış və
xüsusiləşdirilmiş tibbi yardım bir qayda olaraq dalğıc işləri yerinə yetirilən yerdə:... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıc işləri rəhbəri tərəfindən göstərilir
B) Dalğıc həkimi tərəfindən göstərilir
C) Enmə rəhbəri tərəfindən göstərilir
D) Dalğıc ustası tərəfindən göstərilir
E) Xilasedici matros tərəfindən göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

101. İstənilən dalğıc ləvazimatı ilə və ya barokamerada enmə zamanı dekompressiya xəstəliyinin
yaranmasına səbəb olan şəraitlərə aid deyil... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıcların dekompressiya rejimlərinin, iş və istirahət rejimlərinin pozulması
B) Tənəffüs üçün havada karbon qazının miqdarının az olması
C) Dib üzərində, dekompressiya zamanı və ya dekompressiya bitdikdən sonra ağır fiziki iş
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D) Xüsusilə dekompressiya dövründə ətraf mühitin aşağı temperaturu
E) Xüsusilə dib üzərində olarkən ətraf mühitin yüksək temperaturu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

102. Yüngül dərəcəli dekompressiya xəstəliyinin əsas əlamətlərinə aiddir?
A) Dayaq-hərəkət aparatının funksiyalarının pozulmasına gətirib çıxarmayan oynaq, sümük və əzələ
ağrıları, eləcə də dəridə qaşınma və dərinin rənginin dəyişməsi
B) Dəridə qaşınma və səpgi halında təzahürlər, şişkinlik, rənginin dəyişməsi yüngül dərəcəli xəstəliyə
nisbətən daha aydın görünür
C) Təngnəfəslik, ürək nahiyəsində xoş olmayan hisslər və ya ağrılar hiss olunur
D) Üzün dərisi göy rəngə çalır, ağarır
E) Tənəffüs tez-tez, səthi və çətinləşir, bəzi hallarda qanlı, bəlğəmli öskürək ola bilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

103. Orta dərəcəli dekompressiya xəstəliyinin əsas əlamətlərinə aiddir?
A) Tənəffüs tez-tez, səthi və çətinləşir, bəzi hallarda qanlı, bəlğəmli öskürək ola bilir
B) Ağrılar adətən dekompressiya bitdikdən 1- 2 saat sonra yaranır
C) Digərlərinə nisbətən ən çoxu diz, baldırla pəncəni birləşdirən oynaqlar, çiyin və dirsək oynaqları
zədələnir
D) Dekompressiya bitdikdən 30-60 dəq sonra sümük-oynaqlarda və əzələlərdə yaranan ağrılardan, eləcə
də ürək-damar və tənəffüs sisteminin funksiyalarında başlanğıc pozulmalardan ibarət olur
E) Sinir sisteminin zədələnməsi əksər hallarda ətrafların iflici, dəri hissiyatının qismən və ya tamamilə
itirilməsi şəklində meydana çıxır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017
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104. Ağır dərəcəli dekompressiya xəstəliyinin əsas əlamətlərinə aiddir?
A) Dərinin rəngi dəyişir, dəri ağarır, açıq çəhrayı rəng alır, göyərir, xarakterik “mərmər” şəklini alır. Bəzən
səpgilər əmələ gəlir
B) Oynaqlardakı ağrı hissləri tədricən artır və zəif intensivliyi ilə xarakterizə olunur, periodik olaraq
zəifləyib və ya güclənə bilir
C) Xəstəliyin gizli forması dövründə xəstə yorğunluqdan, ümumi zəiflikdən şikayət edir
D) Dayaq-hərəkət aparatının, qan dövranı və tənəffüs sisteminin xeyli pozulması kimi, eləcə də sinir
sisteminin pozulması halları xarakterikdir
E) Oynaqların hərəkəti məhdud, ağrılı və funksiyası pozulmuş olur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

105. Dekompressiya və ağ ciyər barotravması dalğıc peşə xəstəliklərinin sağalması üçün ən radikal üsul
müalicə...Nöqtələri tamamlayın.
A) Xüsusi rejimlərdir
B) Ümumi rejimlərdir
C) Rekompressiya rejimləridir
D) Spesifik rejimlərdir
E) Ciddi rejimlərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

106. Müalicəvi rekompressiya ...Nöqtələri tamamlayın.
A) Feldşer fizioloqun rəhbərliyi altında yerinə yetirilir
B) Həkim fizioloqun rəhbərliyi altında yerinə yetirilir
C) Dalğıc mütəxəssisinin rəhbərliyi altında yerinə yetirilir
D) Dalğıc ustasının rəhbərliyi altında yerinə yetirilir
E) Dalğıc həkiminin rəhbərliyi altında yerinə yetirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

107. İlk həkim yardımı göstərilən zaman nəfəs almağa mane olan yuxarı tənəffüs yollarının ödəmində...
Nöqtələri tamamlayın.
A) Anoreksiya və abduksiyanı yerinə yetirmək lazımdır
B) İntubasiya, traxeyaostomiya və ya konikotomiyanı yerinə yetirmək lazımdır
C) Asfiksiya və premedikasiyanı yerinə yetirmək lazımdır
D) Anemiya və invazivyerinə yetirmək lazımdır
E) Hipoksiya və ambliopiyanı yerinə yetirmək lazımdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

108. Xəsarət almanın və ya suda boğulmanın səbəblərinə aid olmayanı seçin.
A) Nəfəsalma və nəfəsvermə borularının və ya tənəffüs avtomatının kiçik olması
B) Ventilyasiya olunan dalğıc ləvazımatında hermetikliyin və bütövlüyün pozulması
C) Dalğıc köynəyinin yuxarı hissəsində hermetikliyin və bütövlüyün pozulması
D) Su buraxıcı klapanın nasazlığı
E) Nəfəsvermə klapanının nasazlığı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

109. A.ağadakılardan hansı xəsarət almanın və ya suda boğulmanın səbəblərinə aiddir?
A) Yarımqapalı sxemli tənəffüs aparatlarında dodaqarxalığının ağızdan düşməməsi
B) Klapan qutusu kranının səhvən "hava" vəziyyətinə keçirilməməsi
C) Qapalı sxemli tənəffüs aparatlarında nəfəs alma və nəfəs vermə borucuqlarının, tənəffüs torbasının
yırtılması
D) Qapalı sxemli tənəffüs aparatlarında dodaqarxalığının ağızdan düşməməsi
E) Ventilyasiya olunan dalğıc ləvazımatında hermetikliyin və bütövlüyün pozulmaması
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

110. Xəsarət almanın və ya suda boğulmanın əlamətlərinə aid olanı seçin.
A) Dəri rənginin yaşıl və ya qara olması
B) Dəri rənginin sarı və ya qırmızı olması
C) ağızdan və burundan göy köpüklü mayenin axması
D) Tənəffüsün olmaması və huşun itməsi
E) gözün buynuz qişasının qıcıqlanmaya və bəbəyin işığa qarşı reaksiyasının olması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

111. Hipotermiya nədir?
A) Orqanizmin həddindən artıq soyuması
B) Orqanizmin
həddindən artıq qızması
C) Orqanizmin həddindən artıq qaralması
D) Orqanizmin həddindən artıq göyərməsi
E) Orqanizmin həddindən artıq ağarması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

112. Hipertermiya nədir?
A) Orqanizmin həddindən artıq göyərməsi
B) Orqanizmin həddindən artıq qaralması
C) Orqanizmin
həddindən artıq qızması
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D) Orqanizmin həddindən artıq ağarması
E) Orqanizmin həddindən artıq soyuması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

113. Həkim yardımı:
A) Xəstə dalğıca gəmidə və ya xəstəxanada göstərilir
B) Xəstə dalğıca yerində, xəstəlik baş verən anda göstərilir
C) Xəstə dalğıc barokameraya və ya müalicə müəssisəsinə təxliyyə olunarkən göstərilir
D) Dalğıca barokamerada müalicə rekompressiyası şəklində göstərilir
E) Dalğıca barokamerada müalicə dekompressiyası şəklində göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

114. Aşağadakılardan hansı ilk həkim yardımına dair tədbirlərə aid deyil?
A) Simptomotik terapiya
B) Böyrək transplantasiyası
C) Reanimasiya
D) Ürək fəaliyyətinin bərpa olunması
E) Yanıq yaralarının ilkin təmizlənməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

115. İlk həkim yardımı... Nöqtələri tamamlayın.
A) Fizeoterapia tədbirlərinin keçirilməsindən ibarətdir
B) Farinqoskopiya tədbirlərinin keçirilməsindən ibarətdir
C) Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası tədbirlərinin keçirilməsindən ibarətdir
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D) Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası tədbirlərinin keçirilməsindən ibarətdir
E) Simptomotik terapiyanın və reanimasiya tədbirlərinin keçirilməsindən ibarətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

116. İlk həkim yardımı:... Nöqtələri tamamlayın.
A) Kəskin böyrək çatışmazlığının aradan qaldırılmasına yönəldilməlidir
B) Qaraciyərdən öd
daşlarının çıxarılmasına yönəldilməlidir
C) Bronxun zədələnməsinin qarşısının alınmasına və ya toxumasının endoskopik yolla
kəsilməsinə və ya destruksiyasına yönəldilməlidir
D) Tənəffüs və ürək fəaliyyətinin bərpa olunmasına və stimulyasiyasına yönəldilməlidir
E) Ağciyər həcminin azaldıcı cərrahiyyəsinə yönəldilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

117. İlk həkim yardımı... Nöqtələri tamamlayın.
A) Kəllə sümüyü zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması üzrə müalicə həyata keçirilir
B) Göz zədələri və yanıqlar zamanı müalicə həyata keçirilir
C) Yüngül zədələnmələr zamanı simptomatik müalicə həyata keçirilir
D) Böyrəküstü vəzinin zədələnmənin kəsiklə çıxarılması üzrə müalicə həyata keçirilir
E) Ağciyər zədələnməsi və ya toxumasının torakoskopik kəsiyi üzrə müalicə həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

118. İlk həkim yardımına aşağadakılardan hansı aid deyil?
A) Yuxarı tənəffüs yollarının keçilməzliyi olduğu halda (güclü larinqospazm) konikotomiya və ya
traxeostomiya etmək
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B) Ürək döyünmələri olmadıqda ürəyin dərmanlarla stimulyasiyasını keçirmək
C) Ağciyər həcminin azaldıcı cərrahiyyəsi etmək
D) Ürək və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyəti bərpa edildiyi halda hemodinamikaya və diurezə nəzarət
etməklə simptomatik transfuzion terapiyanı yerinə yetirmək
E) Ağ ciyərlərin iltihabının profilaktikası üçün parenteral olaraq geniş təsir spektrinə malik antibiotiklər
tətbiq etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

119. İxtisaslı həkim yardımı... Nöqtələri tamamlayın.
A) Xəstə dalğıca gəmidə və ya xəstəxanada göstərilir
B) Xəstə dalğıca yerində, xəstəlik baş verən anda göstərilir
C) Xəstə dalğıc barokameraya və ya müalicə müəssisəsinə təxliyyə olunarkən göstərilir
D) Dalğıca barokamerada müalicə rekompressiyası şəklində göstərilir
E) Dalğıca barokamerada müalicə dekompressiyası şəklində göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

120. Aşağadakılardan hansı ilk tibbi yardım elementlərinə aid deyil?
A) Dalğıcı ləvazimatdan azad etmək
B) Ağız boşluğunu salfetə bükülmüş barmaqla selikdən, bəlğəmdən və qusma kütlələrindən təmizləmək
C) Ağ ciyərlərin süni tənəffüsünə və ürəyin qapalı masajına başlamaq
D) Orqanizmi isindirmək üçün tədbirlər görmək - spirtli içki qəbul etmək
E) Yuxarı tənəffüs yollarının sərbəst keçiricilik qabiliyyətini təmin etmək üçün hava ötürücü daxil etmək və
ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasını davam etdirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017
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121. Sıxılmanın yaranma şəraitinə uyğun olaraq göstəriləcək ilk tibbi yardım zamanı aşağadakılardan
hansını yerinə yetirmək lazım deyil?
A) Sıxılmanın səbəbini aradan qaldırmaq üçün dalğıc ləvazimatının bərk və yarımbərk hissələrinin
altındakı təzyiqi ətraf mühitin təzyiqindən qorumaq
B) Dalğıcı suyun səthinə qaldırmaq və onu dalğıc ləvazimatından azad etmək
C) Tənəffüs dayandıqda və ürək döyünməsi olmadıqda süni tənəffüs vermək və ürəyin qapalı masajını
yerinə yetirmək
D) Yatağa uzandırmaq, üstünü qalın örtmək, içmək üçün isti maye vermək, başına içərisində soyuq su olan
rezin qovuq qoymaq
E) Tamponlarla burundan və qulaqlardan gələn qanı kəsmək;
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

122. İlk tibbi yardım... Nöqtələri tamamlayın.
A) Xəstə dalğıca gəmidə göstərilir
B) Xəstə dalğıca xəstəxanada göstərilir
C) Xəstə dalğıca yerində, xəstəlik baş verən anda, barokameraya və ya müalicə müəssisəsinə təxliyyə
olunarkən göstərilir
D) Dalğıca barokamerada müalicə rekompressiyası şəklində göstərilir
E) Dalğıca barokamerada müalicə dekompressiyası şəklində göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

123. Dalğıc xəstəlikləri və travmaları zamanı ilk tibbi yardımın təşkilinə aid olanı tapın.
A) İlk tibbi yardım həyəcanla aparılmalıdır
B) İlk tibbi yardım ən əvvəl vəziyyəti düzgün qiymətləndirmədən aparılmalıdır
C) Zərərçəkənin vəziyyəti ilk tibbi yardım aparıldıqdan sonra qiymətləndirilməlidir
D) Zərərçəkən huşsuz vəziyyətdədirsə, lakin onun nəbzi vurursa və nəfəs alırsa, onu böyrü üstə uzatmaq
lazımdır
E) Zərərçəkmişin tənəffüsü və nəbzi hər 10 dəqiqədən bir yoxlanılmalıdır
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

124. Təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə ilkin tibbi yardım tədbirlərinin sxeminə əsasən zərərçəkmişin həyatı
üçün təhlükəli amillər üzrə uyğun olmayan ilkin təxirəsalınmaz tədbirlər aşağadakılardan hansıdır?
A) Zədə amilinin davamlı təsiri - Zədə amilinin təsirinin təcili dayandırılması
B) Xarici qanaxmalar - Qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması
C) Tənəffüsün olmaması - Zərərçəkənin təmiz hava almasına şərait yaratmaq, süni tənəffüs vermək.
D) Ürək fəaliyyətinin dayanması - Ürəyin qapalı masajı, yardım göstərildikdən sonra müalicə profilaktika
müəssisəsinə təxliyyə olunması
E) Ağrılar - Ağrı kəsici vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

125. Ştat üzrə həkim-fizioloq olmadıqda müəssisə rəhbərinin əmri əsasında dalğıcların əmək və istirahət
rejimlərinə tibbi nəzarət işlərinə hansı buraxıla bilməz?
A) Həkim
B) Xilasedici matros
C) Feldşer (ümumi profilli)
D) Dalğıc mütəxəssisi
E) Baş təlimatçı-dalğıc və ya təlimatçı dalğıc
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

126. Dalğıc xidmət və müəssisələrdə dalğıcların əmək, istirahət və qidalanma rejiminə tibbi nəzarəti kim
icra edir?
A) Həkim fizioloq və ya feldşer fizioloq
B) Müəssisənin rəhbəri
C) Dalğıc mütəxəssisi
D) Dalğıc işləri rəhbəri
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E) Xilasedici matros
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

127. Enmələrarası dövrdə dalğıcların ümumi yatma müddəti:... Nöqtələri tamamlayın.
A) 8 saatdan, fasiləsiz yatma müddəti 6 saatdan az olmayaraq təşkil edilməlidir
B) 6 saatdan, fasiləsiz yatma müddəti 4 saatdan az olmayaraq təşkil edilməlidir
C) 8 saatdan, fasiləsiz yatma müddəti 4 saatdan az olmayaraq təşkil edilməlidir
D) 8 saatdan, fasiləsiz yatma müddəti 2 saatdan az olmayaraq təşkil edilməlidir
E) 10 saatdan, fasiləsiz yatma müddəti 4 saatdan az olmayaraq təşkil edilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

128. Dalğıc suya enmələri arasındakı dövrdə dalğıcların əmək və istirahət rejimlərinə tibbi nəzarət işləri...
Nöqtələri tamamlayın.
A) Enmə rəhbəri tərəfindən yerinə yetirilir
B) Dalğıc işləri rəhbəri tərəfindən yerinə yetirilir
C) Dalğıc işləri ustası tərəfindən yerinə yetirilir
D) Təminedici dalğıc tərəfindən yerinə yetirilir
E) Həkim-fizioloq tərəfindən yerinə yetirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

129. Dərin dalğıc suya enmələrinin tibbi təminatı (uzun müddətli yüksək təzyiqə məruz qalmaqla, təcrübə
və təlim dalğıc suya enmələri) kimə ancaq həvalə olunur?
A) Həkim-fizioloq və həkim-müəllimlərə
B) Enmə rəhbərinə
C) Dalğıc işləri rəhbərinə
D) Dalğıc mütəxəssisə
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E) Xilasedici matrosa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

130. Barokamerada qaydalara əməl olunmasına cavabdeh olan, enmə rəhbəri və tibbi təminatı həyata
keçirən şəxslə əlaqə saxlayan... Nöqtələri tamamlayın.
A) Növbətçi təyin edilir
B) Başçı təyin edilir
C) Növbətçi dalğıc təyin edilir
D) Xilasedici təyin edilir
E) Növbətçi həkim təyin edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

131. Suyun altına enməyə təyin olunan dalğıcın (işləyən dalğıc) vəzifə borcuna aid deyil:
A) Enmə rəhbərinə su altına enməyə hazır olması barədə məruzə etmək
B) Suyun altına enməli, ətrafına baxmalı, dalğıc ləvazimatının saz olmasına əmin olmalı və enmə rəhbərinə
öz vəziyyəti barədə xəbər verməli, onun tapşırıq və göstərişlərini yerinə yetirmək
C) Su altında bilavasitə təhlükəsizlik tələblərini nəzərə almadan dalğıc işlərini icra etmək
D) Enmə rəhbərinə mütəmadi olaraq, 2-5 dəqiqədən bir, öz yerdəyişmələri, hərəkətləri, gördüyü işlər,
səhhəti həmçinin ətrafda baş verən bütün dəyişikliklər barədə məlumat vermək
E) Tapşırığın yerinə yetirilməsini enmə rəhbərinə bildirməli və onun razılığı ilə dekompressiy rejiminə
riayət etməklə suyun səthinə qalxmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

132. Dalğıc siqnal kəndiri və dalğıc şlanqı üçün təyin olunan dalğıcın (təminedici dalğıc) vəzifə borcuna aid
deyil:
A) Əsas rabitə əlaqəsi pozulduğu hallarda, işləyən dalğıca enmə rəhbərinin göstərişlərini siqnal kəndirin
köməyi ilə şərti siqnallarla çatdırmaq
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B) Enən dalğıcın ləvazimatının kipliyini yoxlamaq
C) İşləyən dalğıcdan qəza siqnalı alındıqda, dərhal onu qaldırmağa başlamaq və bu halda dalğıc enmə
rəhbərinə xəbər vermək
D) Siqnal kəndirini, yaxud kabel siqnalı və dalğıc şlanqını boşaldaraq və ya yığaraq əldən buraxmaq
E) Təminedici dalğıca bilavasitə öz vəzifəsindən yayınmaq və dalğıc enmə rəhbərinin razılığı olmadan
siqnal kəndirini başqa şəxslərə vermək qadağandır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dalğıc hazırlığı üzrə metodiki vəsait. Bakı, 2017

133. Dalğıc xəstələnərkən suya enmə yerində dalğıc həkimi olmadığı halda istənilən... Nöqtələri
tamamlayın.
A) Enmə rəhbərinin ilk həkim yardımı göstərməsinə icazə verilir
B) Dalğıc işləri rəhbərinin ilk həkim yardımı göstərməsinə icazə verilir
C) Xilasedici matrosun ilk həkim yardımı göstərməsinə icazə verilir
D) İxtisaslı həkimin ilk həkim yardımı göstərməsinə icazə verilir
E) Dalğıc ustasının ilk həkim yardımı göstərməsinə icazə verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

134. Dalğıc işlərinin tibbi təminatına məsul şəxs cavabdehdir... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıc ixtisas komissiyasının işinin təşkilinə
B) Akvanavtların saturasiyadan əvvəl reabilitasiyasının təşkilinə
C) Dalğıcların tibbi təminatı üzrə aylıq, rüblük və illik tibbi hesabatların hazırlanmasına
D) Akvanavtların saturasiyadan sonra müayinəsinin təşkilinə
E) Dalğıc ixtisas komissiyasının işinin sədr qismində təşkilinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017
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135. Dalğıc ixtisası üzrə seçilən və ya təhsil alan şəxslərin... Nöqtələri tamamlayın.
A) Eşitmə borusunun yaxşı keçiriciliyi (III və IV dərəcəli barofunksiya) olduqda yararlı sayılırlar.
B) Eşitmə borusunun yaxşı keçiriciliyi (I və II dərəcəli barofunksiya) olduqda yararlı sayılırlar.
C) Eşitmə borusunun yaxşı keçiriciliyi (V və VI dərəcəli barofunksiya) olduqda yararlı sayılırlar.
D) Eşitmə borusunun yaxşı keçiriciliyi (IV və V dərəcəli barofunksiya) olduqda yararlı sayılırlar.
E) Eşitmə borusunun yaxşı keçiriciliyi (II və III dərəcəli barofunksiya) olduqda yararlı sayılırlar.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı

136. Dalğıc ixtisası üzrə seçilən və ya təhsil alan şəxslərdə... Nöqtələri tamamlayın.
A) Barofunksiyanın III dərəcəli davamlı pozulması olduqda yararsız sayılırlar
B) Barofunksiyanın IV dərəcəli davamlı pozulması olduqda yararsız sayılırlar
C) Barofunksiyanın V dərəcəli davamlı pozulması olduqda yararsız sayılırlar
D) Barofunksiyanın VI dərəcəli davamlı pozulması olduqda yararsız sayılırlar
E) Barofunksiyanın VII dərəcəli davamlı pozulması olduqda yararsız sayılırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı

137. A virus hepatiti, qarın yatalağı və paratiflər keçirmiş dalğıclar:
A) Dalğıclıq işlərinə yararsız sayılır və 1 - 2 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
B) Dalğıclıq işlərinə yararsız sayılır və 3 - 4 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
C) Dalğıclıq işlərinə yararsız sayılır və 3 - 6 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
D) Dalğıclıq işlərinə yararsız sayılır və 5 - 7 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
E) Dalğıclıq işlərinə yararsız sayılır və 7 - 8 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı
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138. Təkrar şəhadətləndirilmə zamanı qaraciyərin və həzm aparatının funksional pozulmaları olmadığı
halda:
A) Dalğıclar 90 metrə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı hesab edilirlər
B) Dalğıclar 20 metrə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı hesab edilirlər
C) Dalğıclar 60 metrə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı qismən hesab edilirlər
D) Dalğıclar 60 metrə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı hesab edilirlər
E) Dalğıclar 90 metrə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı qismən hesab edilirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı

139. Dərin su dalğıcları qaraciyərin və həzm aparatının funksional pozulmaları üzrə müalicə qurtardıqdan
ən azı nə qədər müddət sonən 60 metrdən artıq dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı hesab edilə bilərlər?
A) Azı bir il sonra
B) Azı 6 ay sonra
C) Azı iki il sonra
D) Azı doqquz ay sonra
E) Azı bir il yarım sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı

140. Çağırış üzrə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçulardan olan istənilən ağırlıq formasında virus hepatiti,
qarın yatalağı və ağır formalı paratiflər keçirmiş dalğıclar... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıclıq işlərinə qismən yararlı sayılırlar
B) Dalğıclıq işlərinə müəyyən müddətədək yararsız sayılırlar
C) Altı ay müddətində dalğıclıq işlərinə yararsız sayılırlar
D) Bir il müddətində dalğıclıq işlərinə yararsız sayılırlar
E) Dalğıclıq işlərinə yararsız sayılırlar
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı

141. «Xəstəliklər cədvəli»nin III qrafası ilə şəhadətləndirilən hərbi qulluqçulardan, B, C virus hepatiti və ya
ağır formada A virus hepatiti, qarın yatalağı və ağır formalı paratiflər keçirmiş dalğıclar dalğıclıq işlərinə...
Nöqtələri tamamlayın.
A) Yararsız sayılır və 12 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
B) Qismən yararsız sayılır və 12 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
C) Yararsız sayılır və 6 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
D) Yararsız sayılır və 3 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
E) Yararsız sayılır və 9 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı

142. Qaraciyərin və həzm aparatının funksiyası normal olduqda, təkrar şəhadətləndirilmə zamanı
dalğıclar:... Nöqtələri tamamlayın.
A) 60 m-ə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə qismən yararlı sayıla bilərlər
B) 60 m-ə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı sayıla bilərlər
C) 20 m-ə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı sayıla bilərlər
D) 90 m-ə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı sayıla bilərlər
E) 120 m-ə qədər dərinliklərdə dalğıclıq işlərinə yararlı sayıla bilərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı

143. İstənilən ağırlıq formasında B və ya C virus hepatiti, qarın yatalağı və paratiflər keçirmiş və
"Xəstəliklər cədvəli"nin I qrafası üzrə şəhadətləndirilənlər... Nöqtələri tamamlayın.
A) Dalğıclıq ixtisası üzrə təhsilə yararlı hesab edilirlər
B) 3 ay müddət keçdikdən sonra dalğıclıq ixtisası üzrə təhsilə yararlı hesab edilirlər
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C) 6 ay müddət keçdikdən sonra dalğıclıq ixtisası üzrə təhsilə yararlı hesab edilirlər
D) Dalğıclıq ixtisası üzrə təhsilə yararsız hesab edilirlər
E) 12 ay müddət keçdikdən sonra dalğıclıq ixtisası üzrə təhsilə yararlı hesab edilirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı

144. Dalğıc dinləyicilərin fizioloji cəhətdən tibbi seçimi necə təşkil olunmalıdır?
A) Dalğıc ixtisas komissiyası tərəfindən koronavirus testindən keçirilməlidirlər
B) Dalğıc tibb komissiyası tərəfindən hidrogen və dəm qazı testlərindən keçirilməlidirlər
C) Dalğıc tibb komissiyası tərəfindən oksigen, azot və helium testlərindən, həmçinin barofunksiyadan
keçirilməlidirlər
D) Dalğıc tibb komissiyası tərəfindən arqon və neon testlərindən keçirilməlidirlər
E) Dalğıc ixtisas komissiyası tərəfindən hidrogen və dəm qazı testlərindən keçirilməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

145. Dalğıc dinləyicilərin seçimi zamanı tətbiq olunan tibbi tələblərə aşağadakılardan hansı aid deyil?
A) Dalğıc dinləyici bu peşəni könüllü seçməlidir
B) Dalğıc dinləyici həqiqi hərbi xidməti keçmiş olmalıdır
C) Dalğıc dinləyici əsəb-ruhi və narkodispanserdən sağlamlıq haqqında arayış təqdim etməlidir
D) Dalğıc dinləyici Dalğıc tibb komissiyasından müsbət rəy almalıdır
E) Dalğıc dinləyici bu peşəni məcburi seçməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

146. Göstərilənlərdən biri dinləyicilərin hovuza buraxılmasına dair qaydalara aid deyil?
A) Hovuzun ştatla nəzərdə tutulmuş həkimi tərəfindən bədən baxışı keçirilir
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B) Dinləyicinin sahə poliklinikasından dəri zöhrəvi həkim baxışından sağlam keçməsini təsdiq edən arayışı
təqdim etməlidir və ya dalğıc dinləyicilər üçün Dalğıc Tibb Komissiyasının rəyi olmalıdır
C) Dalğıcların hovuza buraxılması tibbi təminatı yerinə yetirən şəxsin apardığı tibbi sorğu və baxışların
nəticələrinə əsaslanaraq həyata keçirilir
D) Dalğıcların hovuza buraxılması zamanı onların şikayətləri ilə yanaşı, bədən temperaturu, ürək
döyüntüsü (nəbzin vurması) və arterial təzyiq ölçülür
E) Dalğıcların hovuza buraxılması üzrə tibbi sorğu və baxışların nəticələri şifahi olduğundan “Dalğıcların
tibbi sorğu və baxışları“ jurnalında qeyd olunmur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

147. Dalğıcların tibbi təminatının əsas vəzifələrinə aid olanı seçin.
A) Dalğıcların tibbi təminatı ilə əlaqədar əməyin təhlükəsizliyi tədbirləri üzrə iş yerlərində dalğıcların
sistematik öyrədilməsi və hər il dalğıc heyətinin bu tədbirlər barədə biliklərinin yoxlanılması
B) Dalğıcların sağlamlıq vəziyyətlərinin tibbi müayinəsinin istehsalatda həyata keçirilməsi
C) Dalğıcların xəstəliyi üçün müsbət təsirləri artıran profilaktik tədbirlərin keçirilməsi
D) Dalğıcların səhhəti üçün mənfi təsirləri artıran profilaktik tədbirlərin keçirilməsi
E) Dalğıcların səhhəti üçün müsbət təsirləri azaldan profilaktik tədbirlərin keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

148. Dalğıc enmələrində və işlərində əməyin təhlükəsizliyi tələblərinə riayət edilməsi üçün hansı rəhbər
sənədə istinad olunur?
A) Dalğıc işlərinin operativ yerinə yetirilməsi və dalğıc enmələri üzrə vahid qaydalar
B) Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıclarin tibbi təminati üzrə vahid qaydalar
C) Dalğıc işlərinin təhlükəsiz aparılması və dalğıc enmələri üzrə vahid qaydalar
D) Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıc təbabəti üzrə normativ sənədlər
E) Dalğıc enmələrinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıc təbabəti üzrə normativ sənədlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı. Bakı, 2017

149. Göstərilənlərdən hansı sanitar-gigiyenik tədbirlərə daxil deyil?
A) Havanın keyfiyyətinə, iş rejiminə, dalğıcların istirahətinə və qidalanmasına nəzarət
B) Dalğıc texnikasının sanitar vəziyyətinə, dalğıc məntəqəsının yeri və ərazisinin sanitar vəziyyətinə
nəzarət
C) Dalğıcın tənəffüsü üçün olan havanın tərkibində zərərli qazabənzər maddələrin və karbon qazının olub
olmamasını nəzarət
D) Dalğıc texnikasının, avadanlıqlarının, ləvazimatlarının təmirinə nəzarət
E) İstismardan öncə yenidən quraşdırılmış və ya təmir olunmuş kompressorlarda, hava magistrallarında və
ya balonlarında havanın təmizliyinə nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

150. Barokameraya daxil olarkən yanğına qarşı təhlükəsizlik və peşə xəstəliklərinin qarşısını almaq üzrə
riayət edilən tədbirlərə hansı uyğun deyil?
A) Barokameranın metal döşəməsinə sürtünən zaman qığılcım yaranmasına səbəb olan metal dabanlı
ayaqqabılar geyinmək qadağandır
B) Üst geyim barokamerada olan şəraitə uyğun olmalıdır
C) Barokameraya daxil olan şəxslərin yanında tütün məhsulları, kibrit və alışqan olmalıdır
D) Bədənin ayrı-ayrı hissələrinin qan dövranını çətinləşdirən detallar və əşyalar olmamalıdır
E) Lazım olduğu halda barokameraya yanan, tezalışan dərmanlar minimal dozalarda, yanğınaqarşı
tədbirlərə riayət etməklə verilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR-ın “Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə Vahid
Qaydalar”ı (II hissə). Bakı, 2017

151. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
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C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

152. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

153. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə
hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

154. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
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D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

155. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş
vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh.
233

156. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş
vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh.
233

157. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
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C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

158. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

159. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə
qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

160. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
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D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

161. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox
olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox
olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox
olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox
olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox
olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

162. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

163. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
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B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

164. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

165. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı,
2008

166. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
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C) Isti otaqda çox qaldıqda
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

167. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

168. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

169. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
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D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

170. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

171. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

172. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
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C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

173. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı,
2008

174. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı,
2008

175. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
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B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə
xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

176. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

177. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib.
Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

178. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
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A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

179. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

180. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

181. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
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A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

182. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

183. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

184. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
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B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

185. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

186. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

187. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
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C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

188. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
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