
 

 

Ftiziatriya 
 

 
Bölmə 1. Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə 
tədbirlərin təşkili. 
 
1) Vərəm ocağı nədir? 
 
A) Ətrafa vərəm mikobakteriyasını ifraz edən xəstə insan və xəstə heyvanların  
yaşadığları məkan  
B) Xəstə insanların toxunduğu əşyalar və ya mikobakteriya ifraz edən heyvanlar 
C) Xəstə insanların yaşayış yeri. 
D) Ətrafa vərəm mikobakteriyasını ifraz edən xəstə insanƏtrafa vərəm çöpləri ifraz 
edən xəstə insan 
E) Ətrafa vərəm mikobakteriyasını ifraz edən xəstə heyvanların yaşayış yeri 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хoменко Туберкулез органов дыхания Москва «Медицина» 
1988. 
 
2) Xəstənin yaşadığı yer hansı halda ən qorxulu vərəm ocağı sayılır? 
 
A) Ocaqda bəlğəmində mikroskopik üsulla  VMB aşkarlanan xəstə yaşayırsa 
B) Ocaqda infiltrativ vərəm xəstələri yaşayırsa 
C) Ocaqda fibroz kavernoz vərəm xəstəsi yaşayırsa 
D) Ocaqda bəlğəmində kultural üsulla VMB aşkarlanan xəstə yaşayırsa 
E) Ocaqda iİlkin vərəm kompleksi olan xəstə yaşayırsa  
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хoменко Туберкулез органов дыхания Москва «Медицина» 
1988. 
 
3) Xəstəliyin ən çox rast gəlinən yayılma yolları? 
A) Ərzaq məhsulları ilə 
B) Hava-damcı yolu 
C) Tibbi manupulyasiyalarla 
D) Dəri və selikli qişaların zədələnməsi ilə 
E) Cift vasitəsi ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
4) Vərəm infeksiyasının ötürülməsinin qarşısının alınmasında və ya bu işdə 
çətinlik törədən amillər hansılardır? 
 
A) Ailədə sanitar gigiyenik normalara əməl etmək (xəstənin yataq dəstləri və 
əşyalarına qulluq) 



 

 

B) Ailədə xəstəyə izolyasiya edilmiş otağın verilməsi 
C) Xəstənin sanatoriyaya göndərilməsi 
D) Mikobakteriya ifraz edən xəstələrin stasionarda davamlı abasilləşməyə qədər 
saxlanılması 
E) Bütün cavablar düzdür 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхание. Москва 1986 г. 
 
5) Vərəmə görə qorxulu sayılan əhali qrupu necə təyin olunur? 
 
A) İmmunoloji əlamətlərə görə 
B) Genetik əlamətlərə görə (yaxın qohumluq), yanaşı xəstəlik, immunoloji əlamət, 
sosial faktorlar 
C) Yaş və cinsə, irsə görə 
D) Bütün cavablar səhvdir 
E) Yanaşı xəstəliklər və sosial faktorlar (miqrant, qaçqın, evsiz- eşiksiz,  
məhbusluqdan azad olunanlar və s.) iş şəraitinə görə  
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
6) Vərəmə yoluxma riski yüksək olanlara hansılar aiddir? 
 
A) Südəmər və 3 yaşa qədər uşaqlar 
B) Qocalar və ahıllar 
C) Gənc yaşda olanlar 
D) Yeniyetmələr 
E) Yaşlı insanlar 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 
1999. 
 
7) Göstərilən xəstəliklərdən hansı vərəmə görə risk sayılmır? 
 
A) Hipertoniya xəstəliyi 
B) Şəkərli diabet, mədə -12 barmaq bağırsaq xorası 
C) Ağciyərlərin  anadangəlmə qüsurları 
D) Birincili və müxtəlif səbəblərdən yaranmış ikincili immunodefisit 
E) Bəd xassəli şişlərin ağ ciyərdə və digər üzvlərdə  yerləşməsi 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları. 2003 il. 
 
8) Əvvəllər vərəm xəstəliyi keçirmiş və vərəmin rentgenoloji qalıq əlamətləri 
müşahidə olan şəxslərdə vərəmin fəallaşma riski digər qrup insanlardan nə 
qədər üstündür? 



 

 

A) 50 dəfə 
B) Risk yoxdur 
C) 5-10 dəfə 
D) 3 dəfə 
E) 2 dəfə 
 
Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988 
 
9) Epidemioloji vəziyyətə qiymət vermək üçün hansı göstəricilər mütləqdir? 
A) Xəstələnmə, xəstəlik, ölüm, infeksiyaya yoluxma 
B) Xəstələnmə 
C) Xəstəlik 
D) İnfeksiyaya yoluxma 
E) Ölüm 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
10) Vərəmə görə xəstəlik anlayışını aşağıdakılardan hansılar ifadə edir? 
 
A) Ərazidə olan bütün xəstələr içərisində vərəm xəstələrinin xüsusi çəkisi 
B) 1000 nəfər əhaliyə görə vərəm xəstələrinin sayı 
C) İlin axırına qeydiyyatda olan fəal vərəmli xəstələrin sayı 
D) Dispanser müşahidəsində olan xəstələrin sayı 
E) İlin axırına qeydiyyatda olan xəstələrin 100.000-ə vurularaq əhalinin orta illik 
sayına bölünməsi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
11) Vərəmdən ölüm göstəricisinə aşağıdakılardan hansı aiddir? 
 
A) 100nəfər əhaliyə görə il ərzində səhiyyənin bütün sahələri üzrə vərəmdən 
ölənlərin sayı 
B) Səhiyyənin bütün xidməti sahələrində il ərzində vərəm xəstəliyindən ölənlərin sayı 
C) 100min əhaliyə görə il ərzində səhiyyənin bütün sahələrində qeydə alınma 
vərəmdən ölənlərin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti 
D) İl ərzində vərəmdən ölənlərin sayı 
E) Vərəm dispanserində qeydiyyatda olan xəstələrin arasında vərəmdən ölənlərin sayı 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
12) Xəstələnmənin və xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınması nədən asılıdır 
 
A) “Vərəm hadisəsinin” qiymətləndirilməsindən 



 

 

B) İxtisaslı həkimlərdən 
C) “Vərəm hadisəsinin” düzgün qeydiyyatı, əhalinin profilaktik müayinəyə 
cəlbindən, səhiyyənin rentgen flüoroqrafiya və labaratoriyalarının təchizatından, 
ixtisaslı həkimlərdən 
D) Əhalinin profilaktik müayinəyə cəlbindən 
E) Səhiyyənin rentgen flüoroqrafiya və laboratoriyalarının təchizatından 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 
1999. 
 
13) Kontingentin abasilləşməsi göstəricisi hansıdır?  
 
A) Bütün sayılanlardır 
B) Basilyarlıq qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin sayıdır; 
C) VMB (-) mənfi olan xəstələrin sayının 100 VMB (+) müsbət olan xəstələrə 
nisbətidir 
D) Cari ildə abasilləşmiş və basilyarlıq qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin cəmi 
sayının 100-ə hasilinin kontingentin orta illik sayına nisbəti  
E) VMB (-) mənfi olan xəstələrin bütün kontingent içərisində faizidir 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən 
əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. 
 
14) Vərəmlə xəstələnmə göstəricisi hansıdır? 
 
A) Cari ildə aşkar olunan vərəmli xəstələrin sayıdır 
B) 10000 nəfər əhaliyə görə vərəmli xəstələrin sayıdır 
C) Göstərilən ərazidə yaşayan əhalinin sayına görə xəstələrin faizidir 
D) 1000 nəfər əhaliyə görə vərəmli xəstələrin sayıdır 
E) Hesabat ilində ilkin qeydiyyata alınan fəal vərəmli xəstələrin sayının 100 min 
nəfərə vurularaq əhalinin sayına olan nisbətidir 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən 
əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. 
 
15) Vərəmdən kliniki sağalma necə hesablanır? 
 
A) III dispanser qrupuna keçənlərin sayının 100-ə hasilinin kontingentdə olan fəal 
xəstələrin orta illik sayına nisbətidir 
B) Bütün sayılanlar düzgündür 
C) Qeydiyyatdan çıxarılan xəstələrin 100-ə hasilinin kontingentin cəmi sayına nisbəti 
D) Fəal qrupa keçənlərin 100-ə hasilinin kontingentin cəmi sayına nisbəti 
E) III və V qrup xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentə nisbəti 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 



 

 

16) Yaşlı əhali qrupları arasında vərəm ən çox hansı halda aşkarlanır? 
 
A) Tuberkulindiaqnostika zamanı 
B) Sadalanların heç biri 
C) İnstrumental müayinələr və operativ əməliyyatlar zamanı 
D) Əhalinin kütləvi flüoroqrafik müayinəsi zamanı 
E) Tibbi yardım üçün müraciət zamanı və kütləvi flüoroqrafik müayinələr zamanı 
 
Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988 
 
17) Uşaqlar arasında vərəmin aşkarlanmasının əsas metodları hansılardır? 
 
A) Poliklinikaya müraciət edən uşaqların vərəmə görə müayinəsi 
B) Risk qruplarının vərəmə görə müayinəsi 
C) Bütün cavablar doğrudur 
D) Flüroqrafik müayinə 
E) Kütləvi tuberkulindiaqnostika və flüoroqrafik müayinə 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
18) Yeniyetmələr arasında vərəmin aşkarlanmasının aparıcı metodu 
hansılardır? 
 
A) Bəlğəmin VMB –na görə müayinəsi 
B) Rentgtenflüoroqrafiya 
C) Flüoroqrafik müayinə 
D) Tuberkulindiaqnostika və flüoroqrafik müayinə 
E) Vərəmli xəstə ilə kontakta olmağa görə müayinə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
19) Uşaqlar arasında kütləvi tuberkulindiaqnostika necə aparılmalıdır? 
 
A) 3 ildə 1 dəfə 
B) İldə 1 dəfə 
C) 6 ayda 1 dəfə 
D) 2 ildə 1 dəfə 
E) İldə 4 dəfə 
 
Ədəbiyyat: Tuberkulin sınağının tətbiqi üzrə təlimat. Azərbaycan Respublikasında 
vərəm əleyhinə tədbirlərin təkmilləşdirilməsi barədə əmr № 133 09 oktyabr 2003. 
 
20) Yeniyetmələr arasında flüoroqrafik müayinə necə aparılmalıdır? 
 
A) İldə 1 dəfə 



 

 

B) 6 ayda 1 dəfə 
C) 4 ildə 1 dəfə 
D) İldə 2 dəfə 
E) 2 ildə 1 dəfə 
 
Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988 
 
21) Ümumi pediatrik şəbəkəsinin həyata keçirdiyi vərəm əleyhinə tədbirlərə 
hansılar aid deyil? 
 
A) Kütləvi tuberkulindiaqnostika 
B) Vərəm əleyhinə vaksinasiya və revaksinasiya və vərəmin erkən aşkar edilməsi 
C) Risk qrupundan olan uşaqların əlavə müayinəsi 
D) Vərəmin erkən aşkar edilməsi 
E) Vərəm əleyhinə vaksinasiya və revaksinasiya 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 
1999. 
 
22) Vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxma riski yüksək olan uşaqlar qrupuna 
hansılar aid deyil? 
 
A) Vərəm keçirənlər 
B) Vərəm əleyhinə peyvənd almayan uşaqlar 
C) Postvaksinal çapığı olmayanlar 
D) Vərəm ocaqlarında yaşayan uşaqlar 
E) Yarımçıq doğulmuşlar, tez-tez və uzun müddətli xəstələnən uşaqlar 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
23) Yeniyetmələr üçün risk qruplarına hansılar aid deyil? 
 
A) Siqaret çəkənlər 
B) Əvvəllər lokal vərəm keçirənlər 
C) Vərəm ocaqlarından olanlar 
D) Əlverişli şəraitdə yaşayan, oxuyan və işləyənlər 
E) Çoxdan vərəmə yoluxmuşlar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
24) Kütləvi tuberkulindiaqnostika hansı tibb müəssisələri tərəfindən həyata 
keçirilir? 
 
A) Ümumi pediatrik şəbəkə  
B) Vərəm əleyhinə dispanser  



 

 

C) Bütün cavablar düzgündür 
D) Vərəm əleyhinə stasionarlar 
E) Sanitar-epidemioloji xidmət 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
25) Vərəmin vaxtında aşkar edilməməsinin səbəbləri hansılardır? 
 
A) Ümumi şəbəkə həkimlərinin vərəmin “maskalarını” bilməməsi (həkim səhvləri) 
B) Ümumiprofilli stasionarlarda aparılan müayinələrin natamam həcmi 
C) Bütün sadalananlar doğrudur 
D) Xəstənin öz sağlamlığına məsuliyyətsiz münasibəti 
E) Profilaktik tədbirlərin təşkilindəki qüsurlar 
 
Ədəbiyyat: В.С. Моисеев Болезни легких Москва 1987 
 
26) Vərəm əleyhinə peyvəndlərin təşkilində dispanserin fəaliyyəti nədən 
ibarətdir? 
 
A) Vaksinasiyanın aparılması üçün tibb bacılarının və həkimlərin hazırlanması 
B) Bütün aşağıda göstərilənlər doğrudur 
C) Vərəm ocaqlarında vaksinasiya və revaksinasiyanın təşkili 
D) Postvaksinal immunitetin formalaşdığı dövr ərzində eyni mənzildə yaşayan VMB 
ifraz edən xəstələrin izolyasiyasının təşkili 
E) Metodik təlimatlar və instruksiyaların yaradılması, maarifləndirmə 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
27) Vərəm əleyhinə peyvənd materialı hansı standartlara uyğun olmalıdır? 
 
A) Steril olmalıdır 
B) İmmunogen olmalıdır 
C) Zəif virulent olmalıdır 
D) Saxlanma zamanı stabil qalmalıdır 
E) Bütün sadalananlar 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 
 
28) Vərəm əleyhinə peyvənd materialının optimal saxlanma temperaturu 
neçədir? 
 
A) 2 - 8°  C 
B) 5°  C 
C) 0°  C 
D) 2°  C 



 

 

E) 4°  C 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər.6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 
-ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
29) Vərəm əleyhinə peyvəndin orqanizmə daxil edilmə yolu hansıdır? 
 
A) Dəri içi 
B) Daxilə və buruna 
C) Dəri altı 
D) Dəri üstü 
E) Əzələ daxili 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 
 
30) Düzgün aparılmış vaksinasiya və revaksinasiyadan sonra dəridə nə qalır? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Ulduzvari çapıq 
C) Ləkə 
D) Çapıq 
E) Kelloid çapıq 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 
 
31) Çapığın optimal ölçüsü neçədir? 
 
A) 10-15 mm 
B) 3-5 mm 
C) 5-8 mm 
D) 8-10 mm 
E) 1-3 mm 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər.6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 
-ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
32) Sağlam yenidoğulmuşlara VƏP nə vaxt edilir? 
 
A) Həyatının 4-cü sukasında 
B) Həyatının 1-ci ayında 
C) Həyatının 1-ci sutkasında 
D) Həyatının 10-12-ci günündə 
E) Həyatının 5-7-ci günü 
 



 

 

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
33) Vərəm əleyhinə vaksinin açıldıqdan sonra saxlanma müddəti nə qədərdir? 
 
A) Müddətsizdir 
B) 8 saat 
C) 4-6 saat 
D) Bir sutka 
E) 7 saat 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. 9 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
34) 2 TV ilə Mantu sınağı nə vaxt müsbət sayılır? 
 
A) Reaksiyanın izi yoxdursa 
B) Hiperemiya əmələ gələrsə 
C) Papulanın ölçüsü 5 mm və daha böyük olarsa 
D) Papulanın ölçüsü 3-4 mm olarsa 
E) Papulanın ölçüsü 1-2 mm olarsa 
 
Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. 
Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin 
qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006 
 
35) Dəri içərisinə daxil edilən vərəm əleyhinə peyvəndin miqdarı nə qədər 
olmalıdır? 
 
A) 1.0 ml 
B) 0.025 ml 
C) 0.05 ml 
D) 0.1 ml 
E) 0.2 ml 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. 7 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
36) Vərəm əleyhinə peyvənd aparılandan sonra ailədə vərəmli xəstə olarsa 
uşağın izolyasiya müddəti nə qədərdir? 
 
A) 2 ay  
B) 5 ay  
C) İzolyasiya vacib deyil 



 

 

D) 1 ay  
E) 1 il  
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
37) Postvaksinal immunitetin müddəti nə qədərdir? 
 
A) 5 il 
B) 2 il 
C) 5 ildən artıq 
D) 1 il 
E) Bütün həyat boyu saxlanılır 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
38) Vərəm əleyhinə aparılan müayinələrin effektivliyini analiz edərkən hansı 
göstərici vacib deyil? 
 
A) Aşkar edilmiş xəstələrdə vərəmin kliniki strukturu 
B) Əhalinin vərəmə görə müayinələr ilə  əhatə olunma faizi 
C) Vaxtında aşkar olunmayan xəstələrin xüsusi çəkisi 
D) Vərəmli xəstələrin aşkar edilmə tezliyi 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. 
Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
39) Vərəmlə xəstələnmənin strukturundakı müsbət dəyişikliyi xarakterizə 
etməyən göstərici hansıdır? 
 
A) Vərəmə yoluxma göstəricisinin azalması 
B) Vərəmin gecikmiş formalarının olmaması 
C) 1 ildən az müddətdə dispanser qeydiyyatında olan xəstələr arasında letallığın 
azalması 
D) VMB ifraz edən və destruksiyalı xəstələrin xüsusi çəkisinin azalması 
E) Ocaqlı ağciyər vərəminin xüsusi çəkisinin artması 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
40) Mikobakteriya ifraz edən kontingentin abasilləşməsi göstəricisi necə 
hesablanır? 
 
A) Basilyar qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentin 
sayına nisbətidir 
B) I qrup dispanser qeydiyyatında olan abasilləşən xəstələrin sayıdır 



 

 

C) VMB mənfi olan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin VMB (+) olan xəstələrin 
sayına nisbətidir 
D) Cari ildə abasilləşmiş və basilyar qeydiyyatından çıxarılmış xəstələrin sayının 
100-ə hasilinin ilin axırında qeydiyyatda olan VMB (+) müsbət olan xəstələrin orta 
illik sayına olan nisbətidir 
E) VMB (-) olan xəstələrin bütün kontingentə olan nisbətidir 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən 
əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. 
 
41) Erkən residivlərin göstəricilərinin artması nə ilə əlaqədardır? 
 
A) Fəal xəstələrin vaxtından əvvəl qeyri fəal (III) dispanser qrupuna köçürülməsi 
nəticəsində 
B) Natamam müalicə ilə 
C) Dispanser qeydiyyatında olan xəstələrin müşahidəsindəki nöqsanlar ilə 
D) Xəstələrin vaxtından əvvəl bir qrupdan digərinə keçirilməsi nəticəsində 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 
1998 
 
42) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi nə deməkdir? 
 
A) Əmək qabiliyyətinin 2 ay müddətində itirilməsi 
B) Əmək qabiliyyətinin 6 ay müddətində itirilməsi 
C) Xəstəlik nəticəsində orqanizmin funksiyalarındakı pozğunluqlar dönən xarakterli 
olarsa və insan öz peşəsini və kvalifikasiyasını itirməzsə 
D) Əmək qabiliyyətinin 4 ay müddətində itirilməsi 
E) Əmək qabiliyyətinin 1 il müddətində itirilməsi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
43) İlkin aşkar edilmiş vərəmli xəstənin xəstəlik vərəqində (buletenində) əmək 
qabiliyyətini maksimal itirməsi müddəti nə qədərdir? 
 
A) Bütün müalicə müddətini əhatə edir 
B) Təqvim ilində 10 ay təşkil edir 
C) İldə 4 ay təşkil edir 
D) Fasilələrlə 5 ay təşkil edir 
E) Stasionar müalicə dövrünü əhatə edir 
 
Ədəbiyyat: Ю.Я.Фишер. Экспертиза трудоспособности и трудоустройство 
больных туберкулезом в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. 
Москва «Медицина» 1988 



 

 

 
44) Vərəmli xəstəyə ilkin əlillik hansı müddətdə təyin olunur? 
 
A) Müalicədən 6 ay sonra 
B) Müalicədən 2 il sonra 
C) Müalicədən 3 ay sonra 
D) Müalicədən 12 ay sonra 
E) Müalicədən 9 ay sonra 
 
Ədəbiyyat: Ю.Я.Фишер. Экспертиза трудоспособности и трудоустройство 
больных туберкулезом в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. 
Москва «Медицина» 1988 
 
45) Vərəm xəstəliyinin intensiv göstəricisi sayılan xəstələnmə nə deməkdir? 
 
A) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi 
B) 100 min əhaliyə görə ilkin qeydiyyata götürülən fəal xəstələrin sayının əhalinin 
orta illik sayına nisbəti 
C) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi 
D) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmin səviyyəsi 
E) İlkin xəstələr arasında “viraj”ın səviyyəsi 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
46) Vərəmlə xəstələnmənin intensiv göstəricisi nə deməkdir? 
 
A) İlkin xəstələr arasında “viraj”ın səviyyəsi 
B) 100 min əhaliyə görə dispanser qeydiyyatında olan fəal xəstələrin sayının əhalinin 
orta illik sayına nisbəti 
C) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmin səviyyəsi 
D) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi 
E) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi 
 
Ədəbiyyat: С.П.Буренков. Современные принципы противотуберкулезный 
работы в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
47) Vərəmdən ölümün intensiv göstəriciləri hansılardır? 
 
A) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmdən ölənlərin səviyyəsi 
B) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmindən ölənlərin səviyyəsi 
C) İlkin xəstələr arasında səpələnmiş vərəmdən ölənlərin səviyyəsi 
D) 100 min əhaliyə görə dispanser qeydiyyatında olan fəal xəstələrdən ölənlərin 
sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti 
E) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmdən ölənlərin səviyyəsi 



 

 

 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
48) Epidemioloji gərginlik hansı göstəricilərlə izah olunur? 
 
A) İlkin xəstələr arasında “viraj”ın səviyyəsi 
B) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi 
C) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz və vərəm meningitinin səviyyəsi 
D) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi 
E) İlkin xəstələr arasında tuberkulin sınağının “hiperergiya”sının səviyyəsi 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
49) Yoluxma ilə mikobakteriya ifraz edən xəstələrin sayı  arasındakı əlaqədə 
hansı uyğunluq doğru sayılır? 
 
A) 1% yoluxma 150 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur 
B) 1% yoluxma 1000 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur 
C) 1% yoluxma 50 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur 
D) 1% yoluxma 100 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur 
E) 1% yoluxma 150-500 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur 
 
Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002. Д.Ж.Крофтон. Клиника 
туберкулеза 1996 
 
50) Vərəmin vaxtında aşkar olunması üçün hansı tədbirlər aparılır? 
 
A) Əhalinin sanitar maarifləndirilməsi 
B) Ümumi profilli müalicə müəssisələrində xəstələrin vərəmə görə müayinəsi 
C) Vərəmə yoluxma ehtimalı yüksək olan şəxslərin müntəzəm və keyfiyyətli 
müayinəsi 
D) Əhalinin vərəmə görə kütləvi profilaktiki müayinəsi 
E) Bütün sadalananlar 
 
Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988 
 
51) İnsanların yoluxma mənbəyi olan heyvanlar hansılardır? 
 
A) Sürünənlər 
B) Quşlar 
C) İri buynuzlu qaramal 
D) Suda quruda yaşayanlar 
E) Pişiklər və itlər 
 



 

 

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
52) Vərəmlə yoluxma riski yüksək olan uşaqlara aşağıdakılardan hansı aiddir? 
 
A) KJB vaksinasiya olunmamışlar 
B) Postvaksinal çapıqları olmayanlar 
C) Bütün sadalananlar 
D) Tez-tez və uzun müddət xəstə olan və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar 
E) Vərəm ocaqlarında yaşayanlar 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и 
диспансеризации детского населения в кн.:  Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и 
подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
53) Yeniyetmələr üçün vərəmə görə “risk” qruplarına sadalananlardan hansı 
istisna təşkil edir? 
 
A) Vərəm ocağında yaşayanlar 
B) Ümumi pediatrik şəbəkədə risk qrupu kimi qeydiyyatda olmayanlar 
C) Əvvəlcə lokal vərəm keçirmiş, kliniki sağalanlar 
D) Rentgenoloji kiçik və böyük qalıq əlamətləri olanlar 
E) Çoxdan yoluxmuşlar 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003. 
 
54) Tez-tez xəstələnən uşaq və yenyetmələrin vərəmə görə müayinəsi kimlər  
tərəfindən aparılır? 
 
A) Həkim-mütəxəssis tərəfindən 
B) Cərrahlar tərəfindən 
C) Həkim-terapevt 
D) Ftiziatr 
E) Ftiziatr və pediatr tərəfindən 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988  в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
55) Ümumi pediatrik şəbəkə tərəfindən həyata keçirilən vərəm əleyhinə 
tədbirlər hansılardır? 
 
A) Kütləvi tuberkulindiaqnostika və fərdi tuberkulinodiaqnostika 
B) Heç biri 
C) Kütləvi tuberkulindiaqnostika 
D) Fərdi tuberkulinodiaqnostika 



 

 

E) Hər biri 
 
Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. 
Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin 
qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006 
 
56) Sanitar-epidemioloji xidmətin həyata keçirdiyi vərəm əleyhinə tədbirlər 
hansılardır? 
 
A) Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın planlaşdırılması və onun icrası üzərində nəzarət 
B) KJB pevəndinin aparılmasının düzgünlüyünə nəzarət 
C) KJB vaksinasiya və revaksinasiyanın planlaşdırılması 
D) KJB vaksininin saxlanılmasının düzgünlüyünə nəzarət 
E) Bütün sadalananlar 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988  в кн: А.Г.Хоменко. 
Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
57) Hal-hazırda vərəmdən daha çox kimlər qorunmalıdırlar? 
 
A) Uşaq və orta yaşlı adamlar (40-59 yaş) 
B) Gənclər 
C) Uşaq və yeniyetmələr 
D) Uşaq və cavan adamlar (20-39 yaş) 
E) Uşaq və yaşlı adamlar (60 yaş və yuxarı) 
 
Ədəbiyyat: Э.А.Степанова с соавт. Материнство туберкулез в кн: 
Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
58) Epidemioloji cəhətdən gərgin vəziyyət zamanı vərəmlə xəstələnmək təhlükəsi 
kimlərdə daha çox müşahidə olunurr? 
 
A) Orta yaşlılarda 
B) Uşaqlarda 
C) Uşaq və yeniyetmələrdə 
D) Yeniyetmələrdə 
E) Ahıl yaşlılarda 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. в кн.: А.Г.Хоменко. 
Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
59) Hal- hazırda  epidemioloji nəzərdən vərəmli xəstələrdən hansı daha çox 
təhlükəlidir? 
 
A) Gecikmiş aşkar olan xəstələr 
B) Xroniki ağ ciyər vərəmləri yanaşı xəstəliklərlə müşahidə olunanlar     



 

 

C) Sadalanların heç biri 
D) Monorezistent vərəmli xəstələr 
E) Multirezistent vərəmli xəstələr 
 
Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996 
 
60) Vərəmlə yoluxmuş əhali kateqoriyasına hansılar aid deyil? 
 
A) Flüoroqrammada keçirilmiş vərəmin izinin aşkar edilməsi 
B) Müayinə zamanı keçirilmiş vərəmin izinin aşkar edilməsi 
C) Bəlğəmdə VMB –nin aşkar edilməsi 
D) Tuberkulin sınağı mənfi olanlar 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: А.И.Одинчова., В.П. Сокуров. Ранный период первичный 
туберкулезный инфекции в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. 
«ГИППОКРАТ» 1999 
 
61) Bakteriya ifraz edən ilə kontakt zamanı daha çox kimlər xəstələnir? 
 
A) Tez-tez yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı ilə xəstələnənlər və vaksinasiya 
olunmayanlar 
B) Vaksinasiya olunmamış şəxslər 
C) Vaksinasiya olunmuş və vərəmə yoluxmamış şəxslər 
D) KJB vaksinasiya olunmuş şəxslər 
E) Vərəmə yoluxmamış şəxslər 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и 
диспансеризации детского населения в кн.:  Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и 
подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
62) Vərəm keçirmiş insanlarda  “superinfeksiya” nəticəsində xəstələnmə hansı 
halda daha tez baş verir? 
 
A) Böyük qalıq əlaməti ilə nəticələnmiş kliniki sağalmış şəxslərdə yanaşı somatik 
xəstəliklər olduqda (şəkərli diabet)  
B) Vərəm keçirmiş və kliniki sağalmış şəxsin orqanizminə infeksiyanın daxil olması 
zamanı  
C) Kiçik qalıq əlaməti ilə nəticələnmiş kliniki sağalmış insanların orqanizminə 
infeksiyanın daxil olması 
D) Artıq xəstələnmiş orqanizmə kənardan infeksiyanın daxil olması zamanı 
E) Bütün sadalananlar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 



 

 

63) “Endogen reinfeksiya”ya hansılar aiddir? 
 
A) Sadalananların heç biri doğru deyil 
B) Orqanizmə infeksiyanın daxil olması nəticəsində daxili orqanlarda vərəm 
ocaqlarının yaranmaması 
C) Əvvəllər orqanizmdə gizli keçmiş vərəm ocağının aktivləşməsi 
D) Orqanizmə təzə daxil olmuş infeksiya nəticəsində vərəm ocaqlarının yaranması 
E) Sadalananların hamısı doğrudur 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
64) Hansı yaş qrupu üçün ekzogen reinfeksiya daha təhlükəlidir? 
 
A) Orta yaşlı adamlar (40-59 yaş) 
B) 21-29 yaş 
C) 30-49 yaş 
D) Yaşlı adamlar (60 yaşdan yuxarı) 
E) Uşaqlar və yeniyetmələr 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
65) Vərəmlə xəstələnmə üçün risk qrupu aşağıdakılardan hansılar sayılmır? 
 
A) Normal qidalananlar və mənzil məişət şəraiti kafi olanlar 
B) Evsizlər 
C) Kasıblar 
D) Miqrantlar 
E) Qaçqınlar 
 
Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996 
 
66) Əvəllər vərəm keçirmiş, rentgenoloji qalıq əlamətləri olan adamlarda 
vərəmlə xəstələnmə ehtimalı sağlam adamlara nisbətən neçə dəfə yüksəkdir? 
 
A) 50 dəfə 
B) 3 dəfə 
C) 5-10 dəfə 
D) 2 dəfə 
E) 70 dəfə 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и 
диспансеризации детского населения в кн.:  Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и 
подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
67) Poliklinikaya müraciət edən xəstələr vərəmə görə neçə qrupa bölünürlər? 



 

 

 
A) 3 
B) 10 
C) 2 
D) 6 
E) 5 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез XXI века. Москва «Медицина» 2000 
 
68) ÜST kriteriyalarına görə vərəm xəstələrinə kimlər aid olunur? 
 
A) Rentgenoqrammada ağ ciyərin yuxarı nahiyələrində olan dəyişikliklər və kökətrafı 
limfa düyünlərində dəyişiklikləri olan xəstələr 
B) Residivli öskürək, bəlğəm ifrazı, rentgenoqrammada spesifik dəyişikliklərlə 
xarakterizə olunan xroniki xəstələr  
C) Zədələnmiş ocaqdan və ya toxumalardan biopsiya yolu ilə alınmış materialda 
vərəm mikobakteriyalarının aşkar olunması 
D) Rentgenoqrammada spesifik dəyişikliklər vərəmi yaxud kazeoz nekrozla 
qiqanthüceyrəli qranulemalar şəklində morfoloji dəyişikliklərlə təsdiq olunan xəstələr 
E) Bəlğəmdə və digər möhtəviyyatlarında vərəm mikobakteriyası tapılan xəstələr 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза: рекомендации для национальных программ 
ВОЗ. Второе издание 1998, 
 
69) Yeniyetmələrdə vərəmin aşkar olunma metodları hansılardır? 
 
A) Kontakta görə müayinə 
B) Sadalananların hamısı 
C) Flüoroqrafiya 
D) Müraciətə görə müayinə 
E) Tuberkulindiaqnostika 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
70) KJB vaksinasiya və revaksinasiya kimlər tərəfindən həyata keçirilir? 
 
A) Ftiziatr tərəfindən 
B) Vərəm dispanserinin işçiləri  tərəfindən 
C) Ümumi tibbi şəbəkə işçiləri tərəfindən 
D) Ftiziopediatr tərəfindən 
E) Göstərilənlərin heç biri 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 



 

 

71) Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın aparılması kimlər tərəfindən həyata 
keçirilir? 
 
A) Taun əleyhinə stansiya işçiləri 
B) Ümumi tibb şəbəkəsi işçiləri  
C) Vərəm əleyhinə kabinetlər işçiləri 
D) Vərəm əleyhinə dispanser işçiləri 
E) Sanitar epidemioloji stansiya işçiləri 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. 
Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
72) Sadalananlardan uşaq və yeniyetmələrin vərəm əleyhinə stasionarının əsas 
vəzifələrinə aid olmayan hansıdır? 
 
A) Diaqnosika 
B) Müalicə 
C) Uşaq və yeniyetmələrə dispanser nəzarəti 
D) Sağlamlaşdırma tədbirləri 
E) Sanitar maarif işinin aparılması 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. əlavə 3. Bakı 2001; 
 
73) Ftiziatrın öz işində istifadə etdiyi əsas epidemioloji göstərilcilər hansılardır? 
 
A) Vərəmdən ölüm 
B) Vərəmlə xəstələnmə 
C) Bütün sadalananlar 
D) Əhalinin vərəm mikobakteriyası ilə yoluxma riski 
E) Xəstəlik göstəricisi 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən 
əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. 
 
74) KJB vaksinasiyası üçün hansı preparat istifadə edilir? 
 
A) KJB və KJB –M vaksini 
B) Standart tuberkulin məhlulu 
C) Pirke sinağı üçün tuberkulin 
D) Koxun alt tuberkulini 
E) PPD-L tuberkulini 
 



 

 

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr.əlavə 7. Bakı 2001; 
 
75) KJB vaksini hansıdır? 
 
A) Diri mikobakteriyadır 
B) Apatogen, zəif virulent KJB ştammı mikobakteriyaları 
C) Tərkibində mikobakteriyanın elementləri yoxdur 
D) Sadalananların heç biri düz deyil 
E) Ölü mikobakteriyalar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
76) Vaksinasiyanın effektsizlik göstəricisi hansıdır? 
 
A) 1-3 mm 
B) 4 mm ölçüdə çapığın olması 
C) Çapıq yoxdur 
D) 9-10 mm ölçüdə çapığin olması 
E) 5-8 mm  ölçüdə çapığın olması 
 
Ədəbiyyat: В.Н. Кривохиж. Специфицеская профилактика и 
химиопрофилактика 
 
77) KJB  vaksinasiyası kim tərəfindən aparılmalıdır? 
 
A) Pediatr və sahə tibb bacısı 
B) Pediatr 
C) Xüsusi təlimli tibb bacısı (vaksinator) tərəfindən 
D) Ftiziatr 
E) Sahə tibbi bacısı 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
78) KJB vaksinasiyasının aparılmasına və keyfiyyətinə kim nəzarət edir? 
 
A) Məktəb direktoru 
B) Bağça müdirəsi 
C) Poliklinikanın baş həkimi 
D) Vərəm dispanserinin baş həkimi 
E) Sahə epidemioloqu 
 



 

 

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
79) KJB revaksinasiyanın aparılmasına göstərişlər hansıdır? 
 
A) 2 TV-lə (+) Mantu reaksiyası  
B) Vərəmli xəstə ilə təmas 
C) Sadalananların heç biri 
D) Sadalananların hamısı 
E) 2 TV-lə (-) Mantu reaksiyası 
 
Ədəbiyyat: SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin vərəm xəstəliyinin müalicəsi və dispanser 
müşahidəsinə aid metodik təlimatı tuberkulindiaqnostikanın aparılma təlimatı. 
Moskva 1974. 
 
80) Fəal ağciyər vərəmində destruksiya müşahidə olunarsa mikobakteriyanın 
tapılma tezliyi aşağıdakılardan hansıdır? 
A) 100% 
B) 30% 
C) 50% 
D) 25% 
E) Tapılmamalıdır 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
81) Şəhərdə fəal vərəm xəstələrinin müalicə olunduğu çarpayılar il ərzində neçə 
gün işləməlidir? 
 
A) 340 gün 
B) 320 gün 
C) 300 gün 
D) 360 gün 
E) 290 gün 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
82) Kənddə fəal vərəm xəstələrinin müalicə olunduğu çarpayılar il ərzində  neçə 
gün işləməlidir? 
 
A) 340 gün 
B) 300 gün 
C) 320 gün 
D) 290 gün 
E) 360 gün 



 

 

 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
83) Kontaktlar arasında xəstələnmənin illik yol verilmə həddi nə qədərdir? 
 
A) 1.0-2.0 100 min əhaliyə 
B) 0.2-0.3 100 min əhaliyə 
C) 10.0 – 100 min əhaliyə 
D) 50.0 – 100 min əhaliyə 
E) 5.0-6.0 100 min əhaliyə 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990, 
 
84) Hansı vərəm ocağı daha təhlükəlidir? 
 
A) Ocaqda yaşlı insan yaşayır, mənzil şəraiti qeyri-kafidir 
B) Ocaqda uşaq,yeniyetmə yaşayır, lakin mənzil şəraiti qənaətbəxşdir 
C) Ocaqda hamilə qadın yaşayır, lakin  mənzil şəraiti qənaətbəxşdir 
D) Ocaqda 2 yaşlı xəstə yaşayır mənzil şəraiti qənaətbəxşdir 
E) Ocaqda uşaq, yeniyetmə və hamilə qadın yaşayır,mənzil şəraiti qeyri-kafidir 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990, 
 
85) Vərəmin aşkaredilməsi üçün aparılan flüoroqrafik müayinənin xüsusi çəkisi 
hansıdır? 
 
A) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin ümumi sayının 100 minə hasilinin əhalinin 
orta illik sayına nisbəti 
B) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin ümumi sayının 1000-ə hasilinin 
tuberkulindiaqnostika sayına nisbəti 
C) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin ümumi sayının 100 minə hasilinin əhali 
arasında vərəm xəstələrinin sayına nisbəti 
D) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin ümumi sayının 1000-ə hasilinin mikroskopik 
müayinə sayına nisbəti  
E) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin sayının 100-ə hasilinin xəstəliyin 
aşkaredilməsi  üçün aparılan profilaktik müayinələrin sayına nisbəti 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И. Фейгин. Ранные выявление туберкулеза легких 
Ленинград «Медицина»  1986 
 
86) Vərəmin erkən aşkarlanması üçün aparılan tuberkulindiaqnostikanın xüsusi 
çəkisi hansıdır? 
 



 

 

A) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikanın sayının 100-ə hasilinin əhalinin orta 
illik sayına nisbəti 
B) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikanın sayının 100-ə hasilinin vərəm 
xəstəliyinin aşkarlanması üçün cəmi aparılan profilaktik flüoroqrafiyanın sayına 
nisbəti 
C) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikası sayının 100-ə hasilinin vərəm 
xəstəliyinin aşkarlanması üçün cəmi aparılan profilaktik müayinələrin sayına nisbəti 
D) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikası sayının 100-ə hasilinin vərəm 
xəstəliyinin aşkarlanması üçün cəmi aparılan profilaktik rentgenoqrafiyanın sayına 
nisbəti 
E) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikanın sayının 100-ə hasilinin vərəm 
xəstəliyinin aşkarlanması üçün cəmi aparılan profilaktik sadə mikroskopiyanın sayına 
nisbəti 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
87) Vərəmin erkən aşkarlanması üçün aparılan mikroskopiyanın xüsus çəkisi 
hansıdır? 
 
A) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə 
hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün aparılan tuberkulindiaqnostikasının 
sayına nisbəti 
B) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə 
hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün aparılan profilaktik müayinələrin 
cəminə nisbəti 
C) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə 
hasilinin əhalinin orta illik sayına nisbəti 
D) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə 
hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün aparılan flüoroqrafiya müayinəsinin 
sayına nisbəti 
E) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə 
hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün aparılan rentgen müayinələrin sayına 
nisbəti 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
88) Vərəm xəstəliyinin yoluxucu formalarının aşkarlanması üçün tətbiq olunan 
metodlar hansılardır? 
 
A) Mikroskopiya metodu, flotasiya, əkmə 
B) Qanın kliniki və biokimyəvi analizləri 
C) Tuberkulindiaqnostika 
D) Rentgenoqrafiya və rentgenoskopiya 
E) Xəstələrin subyektiv və obyektiv şikayətləri 



 

 

 
Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996 
 
 
Bölmə 2. Vərəm xəstəliyinin dispanser müşahidəsi 
 
 
89) “0”A  dispanser qrupunun optimal səviyyəsi nə qədərdir? 
 
A) 30%  
B) 1-2%  
C) 50-60%  
D) 10%  
E) 40%  
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И. Фейгин. Ранные выявление туберкулеза легких 
Ленинград «Медицина»  1986 
 
90) Xəstələrin “0”A dispanser qrupundan III dispanser qrupuna köçürülməsi 
nəyi göstərir? 
 
A) Miqrasiya etmiş əhalinin flüoroqrafiya ilə əhatə olunması səviyyəsini 
B) Əhalinin 2 ildən bir rentgen flüoroqrafik müayinəsinin səviyyəsini 
C) Əhalinin müayinədən yayınmasını göstərir 
D) Əhalinin profilaktiki müayinəsi zamanı vərəm xəstəliyinə xas olan dəyişikliklərin 
qeyri fəal olmasını 
E) İl ərzində əhali arasında vərəm əleyhinə dispanserin gördüyü profilaktik 
tədbirlərin səviyyəsi 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И. Фейгин. Ранные выявление туберкулеза легких 
Ленинград «Медицина» 1986 
 
91) I C yarımqrupunda müşahidə olunan xəstələrin orta illik səviyyəsi nə 
qədərdir? 
 
A) 20%  
B) 5%  
C) 15%  
D) 30%  
E) 25%  
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 2 saylı 
əlavə. 
 



 

 

92) I B dispanser qrupu hansı kontingentin hesabına formalaşır? 
 
A) Mikobakteriya ifraz edən ilkin xəstələr 
B) Mikobakteriya ifraz edən və ya etməyən residivi olan xəstələr 
C) Mikobakteriya ifraz etməyən ilkin xəstələr 
D) İlkin ağ ciyərdən kənar vərəmi olan xəstələr 
E) İlkin destruksiya mərhələsində müşahidə olunan xəstələr 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 
1998 
 
93) Kontaktlar arasında xəstələnmənin intensiv göstəricisi hansıdır? 
 
A) Xəstələnən kontaktların 100-ə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların 
sayına nisbəti 
B) Xəstələnən kontaktların 100-ə hasilinin ilin axırına əhalinin orta illik sayına 
nisbəti 
C) Hesabat ilindən əvəlki illərdə qeydiyyatda olan kontaktların 100 minə hasilinin 
ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti 
D) Xəstələnmiş kontaktların 100 minə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan 
kontaktların sayına nisbəti 
E) Hesabat ilində qeydiyyatda olan sağlam kontaktların sayının 100 minə hasilinin 
ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
94) Vərəm xəstələrinin kontaktları hansı dispanser qrupunda müşahidə olunur? 
 
A) III qrup 
B) I qrup 
C) V qrup 
D) IV qrup 
E) II qrup 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990, 
 
95) Fibroz kavernoz vərəm zamanı cərrahi müdaxilənin səviyyəsi necə müəyyən 
olunur? 
A) İlkin qeydiyyatda olanlar arasında fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə 
hasilinin cərrahi müdaxilə olunanlara nisbəti 
B) Sadalananların heç biri 
C) Cərrahi müdaxilə olunan fibroz kavernoz xəstələrin sayının 100-ə hasilinin ümumi 
fibroz kavernoz xəstələrin sayına nisbəti 



 

 

D) İlkin fəal xəstələr arasında cərrahi müdaxilə olunanların sayının 100-ə hasilinin 
ümumi fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin sayına nisbəti 
E) İlkin fəal xəstələr arasında cərrahi əməliyyatdan sonra ölənlərin 100-ə hasilinin 
ümumi fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin sayına nisbəti 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
96) Naməlum aktivlikli vərəm dəyişikliyi olan uşaqlar hansı dispanser qrupunda 
müşahidə olunur? 
 
A) Bütün sadalananlar 
B) III qrupda 
C) I qeydiyyat qrupunda 
D) VI A qrupunda 
E) 0 dispanser qrupunda 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı 
əlavə. 
 
97) I A qrupda müşahidə müddəti necə müəyyən olunur? 
 
A) Kliniki və rentgenoloji olaraq əsas müalicə kursunun sonuna kliniki sağalma qeyd 
olunana qədər (24 aydan çox olmamaq şərti ilə) 
B) Hesabat ilinin sonuna qədər 
C) Əsas müalicə kursu bitənə qədər 
D) Xəstəliyin gedişinin xarakterindən asılı olaraq 
E) Sadalanların heç biri doğru deyil 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı 
əlavə. 
 
98) Tənəffüs orqanlarının aktiv vərəmi olan uşaqların dispanser qeydiyyat 
qrupu hansıdır? 
 
A) I-II 
B) I 
C) VA 
D) III A 
E) IV 
 



 

 

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı 
əlavə. 
 
99) İlkin aktiv ağ ciyərdən kənar vərəmi ilə xəstə olan uşaqların dispanser 
qeydiyyat qrupu hansıdır? 
A) II 
B) I 
C) IV 
D) VI 
E) V 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı 
əlavə. 
 
100) Bakteriya ifrazedici ilə kontakt zamanı vərəmlə daha tez yoluxanlar  
kimlərdir? 
 
A) 2 yaşına qədər uşaqlar 
B) 39 yaşına qədər cavan adamlar 
C) 40-59 yaşında orta yaşlı şəxslər 
D) Yaşlı adamlar (60 yaş və yuxarı) 
E) 11-12 yaşadək uşaqlar və 15-17 yaşadək yeniyetmələr 
 
Ədəbiyyat: Э.А.Степанова с соавт. Материнство и туберкулез в кн:  
Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
101) Vərəmdən kliniki sağalma hansı formula üzrə təyin edilir? 
 
A) Fəal qruplardan köçürülən xəstələrin sayının 100-ə hasilinin fəal vərəmli 
xəstələrin sayına nisbəti ilə; 
B) VMB ifrazı kəsilmiş xəstələrin sayı ilə 
C) III qrupa keçirilən xəstələrin sayının 100-ə hasilinin aktiv vərəm qruplarında 
qeydiyyatda olan xəstələrin orta illik sayına nisbəti ilə 
D) III və VI qrupda qeydiyyatda olan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin aktiv vərəm 
qruplarında qeydiyyatda olan xəstələrin orta illik sayına nisbəti ilə 
E) qeydiyyatdan çıxarılan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentdə olan 
xəstələrin sayına nisbəti ilə 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən 
əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. 
 



 

 

102) Vərəm əleyhinə dispanserlərdə vərəm ocaqlarında yaşayan (kontaktlar) 3 
yaşına qədər uşaqlar arasında profilaktik müayinə və kimyəvi profilaktika hansı 
tezliklə aparılır? 
 
A) 2 aydan bir 
B) 3 aydan bir 
C) 6 aydan bir 
D) 1 ildə 1 dəfə 
E) 2 ildən bir 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
103) Vərəm ocağında yaşayan 3 yaşından yuxarı uşaqlara ftiziatrın müayinəsi və 
kimyəvi profilaktika hansı tezliklə  aparılır? 
 
A) 3 ildən bir 
B) 6 aydan bir 
C) 2 ildə 1 dəfə 
D) 3 aydan bir 
E) İldə 1 dəfə 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər.6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 
-ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
104) Vərəm əleyhinə dispanserin əsas iş prinsipləri hansılardır? 
 
A) Bütün aşağıda göstərilənlər 
B) Dispanser qrupları üzrə kontingentə nəzarət xəstələrin müalicəsi, kontaktlar 
arasında profilaktik tədbirlərin aparılması 
C) Vərəmli xəstələrin ambulator müayinəsi və kimyəvi profilaktikanın aparılması 
D) Vərəmin diaqnostikası 
E) Vərəm ocağında aparılan tədbirlər 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
105) III B qrupu hansı kontingentin hesabına formalaşır? 
 
A) IV və V –ci dispanser qrupundan keçirilənlərin cəmi 
B) I dispanser qrupundan keçirilənlərin cəmi  
C) II dispanser qrupundan an keçirilənlərin cəmi 
D) 0, I-ci və II-ci dispanser qrupundan keçirilənlərin cəmi 
E) 0 dispanser qrupundan keçirilənlərin cəmi 



 

 

 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən 
əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998. 
 
106) Dispanser müşahidəsinin VIA; VIB və VIC qrupundan qeydiyyata alınan 
uşaq və yeniyetmələrə Mantu sınağı hansı tezliklə qoyulmalıdır? 
 
A) 2 aydan bir 
B) İldə 1 dəfə 
C) İldə 2 dəfə 
D) Kvartalda 1 dəfə 
E) 2 ildən bir 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
107) Vərəm mikobakteriyaları ifraz edən xəstələrlə təmasda olan uşaq və 
yeniyetmələr hansı dispanser qrupunda müşahidə olunur? 
 
A) IVA 
B) IVB 
C) III A 
D) IIIB 
E) VIA 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr, əlavə 1 
 
108) IVA qrupunda qeydiyyatda olan kontingentin müşahidə müddəti nə 
qədərdir? 
 
A) 3 il 
B) 2 il 
C) 1 il 
D) Sayılanlardan heç biri 
E) Təmasda olduqları vərəm mikobakteriyalarını ifraz edən xəstədə vərəm prosesinin 
aktivliyi sönəndən 1 il, öləndən 2 il sonra  
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
109) IV A qrupunda qeydiyyatda olan uşaq və yeniyetmələrin müayinəsi hansı 
intervalda və həcmdə aparılır? 



 

 

 
A) Kvartalda 1 dəfə kompleks müayinə 
B) İldə 2 dəfə kompleks müayinə 
C) İldə 6 dəfə kompleks müayinə 
D) İldə 2 dəfə minimum müayinə 
E) İldə 4 dəfə kompleks müayinə 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
110) IVA qrupu dispanser müşahidəsi ilə qeydiyyatda olan kontingentə kimyəvi 
profilaktika kursu hansı formda ilə təyin edilir? 
A) Fəsli kimyəvi profilaktika kursları təyin edilir 
B) Kimyəvi profilaktika təyin edilmir 
C) Kimyəvi terapiya metodikası və rejimi fərdi olaraq risk faktorlarını nəzərə almaqla 
təyin edilir 
D) Sadalanların hamısı doğrudur 
E) İmmunitetin güclənməsi üçün ümumi möhkəmləndirici terapiya kursu 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
111) IVB qrupunda kimlər müşahidə olunur? 
 
A) Multirezistent formalı vərəmli xəstələrlə təmasda olanlar 
B) Sayılanların hamısı doğrudur 
C) Vərəm mikobakteriyalarını ifraz etməyən xəstələrlə təmasda olan uşaq və 
yeniyetmələr 
D) Fibroz kavernoz vərəmli xəstələrlə təmasda olan uşaq və yeniyetmələr 
E) Vərəm mikobakteriyalarını ifraz edən xəstələrlə təmasda olan uşaq və 
yeniyetmələr    
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
112) IVB qrupunda qeydiyyatda olan xəstələrin müşahidə müddəti nə qədərdir? 
 
A) 1 il müddətində 
B) 2 il müddətində 
C) 6 ay 
D) 3 il müddətində 
E) Vərəmli xəstələr vərəm prosesinin fəallığı söndükdən sonra 1 il müddətində 
 



 

 

Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
113) IVB qrupunda müşahidə edilən kontingent arasında kimyəvi profilaktika 
rejimi necə təşkil olunur? 
 
A) İldə 2 dəfə profilaktik müalicə kursları 
B) Kvartalda bir dəfə 
C) Profilaktik müalicə kursu aparılımır 
D) Kimyəvi profilaktika rejimi və metodikası fərdi olaraq risk faktorlarını nəzərə 
alaraq aparılır 
E) İldə 1 dəfə 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
114) Vərəm əleyhinə peyvəndin ağırlaşmaları təsadüf olunan uşaqlar hansı 
dispanser qrupunda müşahidə olunurlar? 
 
A) IIIA qrupunda 
B) II qrupda 
C) IV A qrupunda 
D) IA qrupunda 
E) V qrupda 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
115) VA qrupu hansı kontingent hesabına formalaşır? 
 
A) Bütün cavablar doğrudur 
B) Vərəmli xəstlərlə təmasda olan kontingent hesabına 
C) İlk dəfə ağ ciyərlərində qeyri fəal vərəmə uyğun rentgenoloji dəyişikliklər aşkar 
olunan kontingent hesabına 
D) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi müsbət olan kontingent hesabına     
E) Persistə edən və səpələnmiş KJB infeksiya o cümlədən sümük oynaq, limfa 
düyünləri sisteminin 2 və daha artıq limfa düyünləri qruplarında kazeoz limfadenit 
aşkar olunmuş xəstələrin hesabına 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
116) V B dispanser qrupunda müşahidə olunan uşaq və yeniyetmələrdə hansı 
zədələnmələr müşahidə edilir? 
 
A) Kelloid çapıqlar 



 

 

B) Qeyri fəal fazada olan limfodenitlər, soyuq abseslər 
C) Məhdud lokal zədələnmələr: bir qrup limfa düyünlərinin irinli kazeoz 
dəyişiklikləri ilə müşayət olunan limfadenitlər, fistulsuz limfadenitlər, soyuq abseslər, 
böyüməyə meyilli kelloid çapıqlar  
D) Sayılanların hamısı 
E) Qoltuqaltı və körpücüküstü limfa vəzlərinin vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
117) VA qrupunda xəstələrin müşahidə müddəti nə qədərdir? 
 
A) Müşahidə müddəti məhdudlaşdırılmır 
B) 3 ildir 
C) 6 aydır 
D) 2 ildir 
E) Ömürlük 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
118) VA qrupunda hansı müalicə taktikası həyata keçirilir? 
A) Göstəriş olarsa cərrahi müdaxilə 
B) Əsas müalicə kursu kompleksi lazım gəldikdə  
C) Müalicə aparılmır 
D) İzoniazidlə müalicə aparılır 
E) B və C doğrudur 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
119) VC qrupunda xəstələrin müşahidə müddəti nə qədərdir? 
 
A) 3 il 
B) Ömürlük 
C) 5 il 
D) Müşahidə müddəti məhdudlaşdırılmış deyil  
E) 6 ay 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 



 

 

120) Ağ ciyərlərdə rentgenoloji olaraq böyük qalıq əlamətləri müşahidə olunan 
xəstələrin dispanser qeydiyyat müddəti? 
A) 5 il 
B) Ömürlük 
C) Müşahidə müddəti məhdudlaşdırılmır 
D) 3il 
E) 1 il 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
121) “0” qrupunda müşahidə olunan uşaq və yeniyetmə qrupları hansılardır? 
 
A) Bəlğəmlərində vərəm mikobakteriyaları aşkar olunan uşaq və yeniyetmələr 
B) Yalnız ağ ciyərlərdə rentgenoloji aşkar olunan vərəmin fəallığının təyininə 
ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələr 
C) Sadalanların hamısı doğrudur 
D) Tuberkulinə həssaslığın xarakterinin dəqiqəşdirilməsinə ehtiyacı olan, 
postvaksinal və infeksion allergiya arasında differensiasiyaya ehtiyacı olan və ağ 
ciyərdə spesifik prosesin aktivliyinin təyininə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələr 
E) Yalnız tuberkulinə həssaslığın postvaksinal ya infeksion allergiya ilə əlaqədar 
olduğunun differensasiyasına ehtiyacı olan uşqalar 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
122) “0” qrupunda müşahidə müddəti nə qədərdir? 
 
A) 6 aydır 
B) 3 ildir 
C) 1 ildir 
D) 3 aydan artıq deyil 
E) 1 aydır 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
123) Uşaq və yeniyetmələrin IA qrupunda müşahidə olunma müddəti nə 
qədərdir? 
 
A) Müşahidə müddəti məhdudlaşdırılmır 
B) Qeydiyyata alınandan etibarən 24 aydan çox olmayaraq 
C) 1 il 



 

 

D) 6 ay 
E) 3 il 
 
Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci 
əlavəsi 
 
124) Uşaq və yeniyetmələrin  IB dispanser qrupunda müşahidə müddəti nə 
qədərdir? 
 
A) 6 ay 
B) 1 il 
C) 3 ildir 
D) 2 ildir 
E) Qeydiyyata alınan vaxtdan 9 aydan artıq olmayaraq 
 
Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci 
əlavəsi 
 
125) IB qrup dispanser müşahidəsinin effektivlik göstəricisi aşağıda qeyd 
edilənlərdən hansıdır? 
 
A) Xəstələrin 20 %-nin II qrupa keçirilməsi 
B) Xəstələrin 10 %-nin III qrupa keçirilməsi 
C) Xəstələrin 50 %-nin 9 aydan sonra III B qrupuna keçirilməsi 
D) Xəstələrin 50 %-nin II qrupa keçirilməsi 
E) Xəstələrin 95 %-nin 9 aydan sonra III B qrupuna keçirilməsi 
 
Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci 
əlavəsi 
 
126) IA qrupunda müşahidə olunan uşaq və yeniyetmələr nə vaxt uşaq 
kollektivinə buraxıla bilərlər? 
 
A) Kəskin ifadə olunmuş müsbət rentgenoloji dinamika müşahidə olunarsa 
B) Dağılma boşluğu bağlanandan sonra 
C) Bəlğəmin mikroskopik və 3 kultural müayinəsinin cavabı "mənfi" olarsa 
D) Qeydiyyata alınan vaxtdan 2 il sonra 
E) Müalicə kursunun sonuna dağılma boşuğunun bağlanması, kultutural müayinənin 
cavabı 3 dəfə neqativ olması, kəskin kliniki yaxşılaşma əlamətləri əldə edildikdə  
 
Ədəbiyyat: RSFSR Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 
7-ci əlavəsi 
 
127) Uşaq və yeniyetmələrdə I B qrup dispanser kontingenti kimlərdən 
formalaşır? 
 



 

 

A) Xroniki xəstələrdən  
B) Destruktiv vərəmi olan xəstələrdən  
C) Məhdud və fəsadlaşmış vərəm prosesi olan xəstələrdən hesabına  
D) Vərəm mikobakteriyalarını ifraz edən xəstələrdən 
E) İlk dəfə aşkar olunmuş məhdud və fəsadlaşmamış prosesi olanlardan spesifik 
proseslər 
 
Ədəbiyyat: RSFSR Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 
7-ci əlavəsi 
 
128) Uşaq və yeniyetmələrin II qrupda müşahidəsinin effektivlik göstəricisi 
hansıdır?  
 
A) Xəstələrin ömürlük II qrupda müşahidəsi 
B) 12 aydan sonra xəstələrin 80% -nin III B qrupuna keçirilməsi 
C) Letallığın 10 %-dən çox olmaması 
D) Letallığın 5%-dən çox olmaması 
E) Letallığın 3%-dan çox olmaması 
 
Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci 
əlavəsi 
 
129) Vərəmin kiçik qalıq əlamətləri aşkar olunan uşaq və yeniyetmələrin IIIA 
qrupunda müşahidə müddəti nə qədərdir? 
A) 2 ildir 
B) 3 ildir 
C) 3 aydır 
D) 12 aydan artıq olmayaraq 
E) 6 aydır 
 
Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci 
əlavəsi 
 
130) Vərəmin böyük qalıq əlamətləri və yanaşı xəstəliklərlə müşaiyət olunan 
vərəmin kiçik qalıq əlamətləri aşkar olunan uşaq və yeniyetmələrin III A 
qrupunda dispanser müşahidəsinin müddəti nə qədərdir? 
 
A) Ömürlük 
B) 5 il 
C) 1 ay 
D) Müddətsiz 
E) 3 il 
 
Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci 
əlavəsi 
 



 

 

131) III dispanser qrupunda nəzarətdə olan uşaq və yeniyetmələrdə residivlərin 
yol verilən həddi nə qədərdir? 
A) 0.5% residiv verir 
B) 1%  
C) 3% 
D) 2%  
E) 10 % 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
132) IIIB qrupu hansı kontingent hesabına formalaşır? 
 
A) Ağ ciyərlərində rentgenoloji müayinə ilə kiçik dağılma boşluğu aşkar olunan  
xəstələrin hesabına 
B) İlk dəfə ağ ciyərində vərəmin qeyri fəal qalıq əlamətləri müşahidə olunan 
xəstələrin hesabına 
C) Sadalanların heç biri 
D) I-II və III A qrupundan köçürülənlərin hesabına 
E) Bəlğəmin kultural müayinəsi zamanı vərəm mikobakteriyaları aşkarlanan 
xəstələrin hesabına 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
133) Vərəm əleyhinə dispanserin işini təşkil edən əsas tədbirlər hansılardır? 
 
A) Sənədləşmə və hesabatın aparılması 
B) Xəstələrin müalicəsi və kimyəvi profilaktikanın aparılması 
C) Qeydiyyat qrupları üzrə kontingentlərin müşahidəsi 
D) Bütün sadalananlar 
E) Vərəmin diaqnostikası 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
134) Müalicə kursunun sonuna fəal vərəm xəstələrinin hansı faizini IIA 
dispanser qrupuna keçirildikdə dispanserin fəalliyətini normal saymaq olar? 
 
A) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 10 % 
B) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 15 % 
C) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 50 % 
D) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 25 % 
E) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 20 % 



 

 

 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 2 saylı 
əlavə. 
 
135) Normal epidemioloji şəraitdə vərəm menıngitinin ilkin aşkar edilmiş 
xəstələr arasında xüsusi çəkisi ən çox neçə faiz təşkil edə bilər? 
A) Olmamalıdır 
B) 3 
C) Hər biri ola bilər 
D) 2 
E) 5 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская  Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
136) İlkin aşkar edilmiş xəstələr arasında gecikmiş formanın (fibroz kavernoz, 
sirrotik) xüsusi çəkisi necə hesablanır? 
 
A) Qeydiyyata ilkin götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin sayının 100-ə 
hasilinin qeydiyyatda olan tənəffüs üzvlərinin fəal vərəmi olan xəstələrinin sayına 
nisbəti. 
B) İlkin qeydiyyata götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə 
hasilinin dispanser müşahidəsində olan bütün fəal vərəm xəstələrinin sayına nisbəti 
C) İlkin aşkar edilmiş fibroz kavernoz və sirrotik vərəmli xəstələr sayının 100-ə 
hasilinin ilk dəfə qeydiyyata alınmış tənəffüs üzvlərinin fəal vərəmi  olan xəstələrin 
sayına nisbəti. 
D) İlkin qeydiyyata götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə 
hasilinin dispanser qeydiyyatında olan tənəffüs üzvlərinin fəal və qeyri fəal vərəmli  
xəstələrin sayına nisbəti. 
E) İlkin qeydiyyata götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə 
hasilinin ağ ciyərdən kənar vərəmi olan xəstələrin sayına nisbəti. 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
137) Dispanser müşahidəsinin keyfiyyət göstəricilərinə hansılar aiddir? 
 
A) Vərəm xəstələrinin qeydiyyata alınması 
B) Dispanser müşahidəsinin və vərəm əleyhinə profilaktik əksepidemik tədbirlərin 
metodik təlimata uyğun aparılması 
C) Vərəm xəstələrinin müalicə işinin təşkili 
D) Dispanserlə GEM arasında əlaqə 
E) Xəstələrin düzgün qruplaşdırılması 
 



 

 

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
138) Bütün lokal formalar üzrə hər xəstənin dispanser müşahidəsinin opimal 
müddəti nə qədər olmalıdır? 
A) Hər biri ola bilər 
B) 18 ay 
C) 5-6 il 
D) 24 ay 
E) 4-4.5 il 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
139) Dispanser müşahidəsində olan xəstələr arasında residivlərin icazə verilən 
optimal səviyyəsi nə qədərdir? 
 
A)  5-6 % 
B)  3-4% 
C)  0.5-0.6% 
D)  2-2.5 % 
E)  6.5-7% 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
140) Yüz min əhaliyə görə residivin optimal səviyyəsi nə qədərdir? 
 
A) 0-3% 
B) 3.5-4% 
C) 5-6% 
D) 0-2% 
E) 2-3% 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
141) III qrup xəstələr arasında residivin optimal səviyyəsi nə qədərdir? 
 
A) 2.5-3.0% 
B) 0.3-0.5% 
C) 1.5-3.5% 
D) 0.5-0.6% 
E) 1.1-2.0% 
 



 

 

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
142) Ağ ciyərdən kənar vərəmi olan xəstələr arasında residivin optimal səviyyəsi 
nə qədərdir?  
A) 3-4 
B) 2-3 
C) Sayılanların heç biri doğru deyil 
D) 0,8-1,0 
E) 0,1-0,5 
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
143) Ali təhsil müəssisələrində işləyən və  vərəmə görə radikal cərrahi əməliyyat 
keçirmiş və bəlğəmində VMB aşkar olunmayanlar işə nə vaxt  buraxıla bilər? 
A) Cərrahi əməliyyatdan 18 ay keçdikdən sonra kliniki rentgenoloji, bakteriolojı 
müsbət dinamikaya əsaslanaraq 
B) Ümumiyyətlə işə buraxıla bilməz 
C) III qrup dispanser müşahidəsinə keçməyə imkan verən iki illik sistematik 
müalicədən sonra 
D) Kliniki sağalma diaqnozu ilə qeydiyyatdan çıxarılandan sonra 
E) Cərrahi əməliyyatdan bir il sonra 3 dəfə kultural üsulla dayanıqlı abasilləşmə 
cavabından sonra 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmrinin 1,2-ci bəndi. Bakı 2001; 
 
144) Rentgenoloji qeyri aktiv xarakterli vərəm prosesi olan, doğum evində 
işləyən  şəxs nə vaxt işə buraxıla bilər? 
A) Kliniki sağalma ilə qeydiyyatdan keçdikdən sonra 
B) Heç vaxt 
C) 36 ay müalicədən sonra 
D) III qrupdan çıxarıldıkdan sonra 
E) III qrupa keçirildikdən sonra 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmrinin 1,2-ci bəndi. Bakı 2001; 
 
145) Ocaqlarda sanitariya sağlamlaşdırıcı tədbirlərə aşağıda qeyd edilənlərdən 
hansı aid deyil? 
 
A) Cari dezinfeksiya 
B) Açıq formalı vərəmli xəstələrin hospitalizasiyası 



 

 

C) Kontaktların müayinəsi 
D) Sahə terapevti tərəfindən ocağın qeydiyyata alınması 
E) Tamamlayıcı dezinfeksiya 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
146) Kliniki sağalma nədir? 
 
A) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, lakin rentgenoloji müayinədə 
infiltrativ dəyişikliyin tam sorulmamısı aşkar olunur  
B) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, lakin dağılma boşluğu saxlanılır 
C) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, rentgenoloji müayinədə infiltratın 
sorulması müşahidə olunmur 
D) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, infiltrat tam sorulur, rentgoloji 
müayinədə qalıq əlamətləri müşahidə olunur 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза (рекомендации для национальных программ 
ВОЗ) 1998 
 
147) DOTS strategiyasına görə klinik sağalma nədir? 
 
A) Əsas müalicə kursu dövründə mikobakteriyalar ifrazının kəsilməməsi 
B) Əsas müalicə kursunun sonuna davamlı şəkildə mikobakteriyalar ifrazının 
kəsilməsi 
C) Əsas müalicə kursunun sonuna mikobakteriyalar ifrazının yenidən baş verməsi 
D) Sadalananların hamısı 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза (рекомендации для национальных программ 
ВОЗ) 1998 
 
148) İlkin aşkar edilmiş yaşlı xəstələrdə vərəmin fəallığını təyin etmək üçün 
dispanser müşahidəsinin taktikası necədir? 
 
A) Xəstələr IB dispanser qrupuna götürülür kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır 
B) Xəstələr III dispanser qrupuna  götürülür kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır 
C) Xəstələr IC dispanser qrupuna götürülür kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır 
D) Xəstələr 0A dispanser qrupuna götürülərək exyuvantibus spesifik müalicə kursu 
aldıqdan sonra nəticəyə rentgenoloji nəzarət edilir 
E) Xəstələr 1A dispanser qrupuna götürülür kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır 
 



 

 

Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
149) Ilkin aşkar edilmiş vərəmə şübhəli yaşlı xəstələrin dispanser müşahidəsi 
necə aparılır? 
 
A) Xəstələr IB dispanser qrupuna müşahidəyə götürülür, kompleks vərəm əleyhinə 
müalicə alır 
B) OB qrupunda 2-3 həftə qeyri-spesifik müalicə aldıqdan sonra təkrari müayinə 
aparılır 
C) Xəstələr III dispanser qrupuna müşahidəyə götürülür, kompleks vərəm əleyhinə 
müalicə alır 
D) Xəstələr IC dispanser qrupuna müşahidəyə götürülür, kompleks vərəm əleyhinə 
müalicə alır 
E) Xəstələr 1A dispanser qrupuna dispanser müşahidəsinə götürülür, kompleks vərəm 
əleyhinə müalicə alır 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
150) Yaşlıların II dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələr kimlərdir? 
 
A) Vərəmin olmasına şübhəli xəstələr 
B) Ağciyərində keçirilmiş vərəm xəstəliyinin qalıqarı mövcud olan şəxslər 
C) Vərəmin fəallığına şübhəli olan şəxslər  
D) Xroniki gedişə malik vərəmli xəstələr 
E) İlkin vərəmli xəstələr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
151) II B qrupunda hansı vərəm xəstələri müşahidə olunur? 
 
A) Ağciyərində keçirilmiş vərəm xəstəliyinin qalığı mövcud olan şəxslər  
B) Vərəmin olmasına şübhəli  xəstələr  
C) Vərəm xəstəliyinin fəallığı şübhəli olan şəxslər 
D) Vərəmin formasından asılı olmayaraq müalicə effekti gözlənilən xəstələr 
E) Vərəmin formasından asılı olmayaraq müalicə nəticəsində heç bir effekt 
gözlənilməyən xəstələr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 



 

 

 
152) Vərəm xəstələrinin dispanser müşahidəsinin bir qrupundan digərinə 
köçürülməsini kimlər yerinə yetirir? 
A) Dispanserin metodik təşkilat şöbəsi 
B) Sahə  ftiziatrı 
C) Dispanserin şöbə müdiri 
D) Həkim məsləhət komissiyası 
E) Dispanserin baş həkimi 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
153) Məişətdə və işdə  infeksiya mənbəyi ilə təmasda olan yaşlı insanlar hansı 
dispanser qrupunda müşahidə olunurlar? 
A) III Bdispanser qrupunda 
B) III C dispanser qrupunda 
C) III A dispanser qrupunda 
D) IV A dispanser qrupunda 
E) IV B dispanser qrupunda 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
154) Normal dispanser müşahidəsində fəal xəstələr hansı dispanser qrupuna 
ilkin olaraq götürülmürlər? 
 
A) III B  
B) I  
C) II 
D) III C  
E) III A 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
155) Fəal vərəm nə deməkdir? 
 
A) Spesifik iltihabi prosesin törədicisi tapılmır kliniki laborator şüa diaqnostikası və 
s. ilə xəstəlik təsdiqlənmir 
B) Spesifik iltihabi prosesin törədicisi mikroskopik müayinədə tapılmır rentgenoloji 
olaraq keçirilmiş vərəmin qalığı müşahidə olunur və kliniki müayinələrdə xəstəliyə 
şübhə olur 



 

 

C) Spesifik iltihabi prosesin törədicisi mikroskopik müayinədə tapılmır rentgenoloji 
olaraq keçirilmiş vərəmin qalığı müşahidə olunur 
D) Şüa diaqnostikası zamanı xəstədə spesifik dəyişikliklər, bakterioloji müayinə 
nəticəsində spesifik prosesin törədiciləri aşkar olunur 
E) Spesifik iltihabi prosesin törədicisi bir mikroskopik müayinədə tapılır lakin, 
xəstəlik kliniki laborator şüa diaqnostikası və s. ilə təsdiqlənmir 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
156) Vərəmdən kliniki sağalma nədir? 
 
A) Aparılan kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən 
rentgenoloji əlamətlərin  itməsi, kliniki əlamətlərin itməsi 
B) Aparılan kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən 
rentgenoloji əlamətlərin  tam itməsi, kliniki əlamətlərin itməməsi 
C) Aparılan kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən 
rentgenoloji kliniki əlamətlər itir, mikobakteriya ifrazı davam edir 
D) Kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən 
rentgenoloji, kliniki əlamətlər itir, mikobakteriya ifrazı mikroskopik üsulla tapılmır 
lakin, intoksikasiya əlamətləri müşahidə olunur 
E) Kompleks müalicə tədbirləri sayəsində xəstəliyin fəallığını təsdiq edən kliniki, 
laborator və rentgenoloji əlamətlərin  tam itməsi 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
157) Gecikmiş residiv nədir? 
 
A) Kliniki sağalma ilə III A dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələrdə fəal 
vərəmin baş verməsi 
B) IV dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələrdə fəal vərəmin baş verməsi 
C) Kliniki sağalma ilə III B dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələrdə fəal 
vərəmin baş verməsi 
D) Kliniki sağalma ilə III C dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələrdə fəal 
vərəmin baş verməsi 
E) Vərəm xəstəliyi keçirmiş və sağalma ilə əlaqədar dispanser müşahdəsindən 
çıxarılmış xəstələrdə vərəmin fəallaşması 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
158) Erkən residiv nədir? 



 

 

 
A) Kliniki sağalma ilə III  dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələrdə vərəm 
prosesinin fəallaşması 
B) IV A dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələrdə fəal vərəmin baş verməsi 
C) Cərrahi müdaxilədən sonra III dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələrdə 
fəal vərəmin baş verməsi 
D) Vərəm xəstəliyi keçirmiş və dispanser müşahdəsindən çıxarılmış xəstələrdə fəal 
vərəmin baş verməsi 
E) IV B dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələrdə fəal vərəmin baş verməsi 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
159) ÜST-nin tələbinə görə aşağıda göstərilən vərəmin kliniki formalarından 
hansı ağ ciyərdən kənar vərəm kimi qiymətləndirilir? 
 
A) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi dağılma mərhələsində, plevranın empieması ilə 
fəsadlaşma 
B) Ocaqlı ağ ciyər vərəmi infiltrasiya mərhələsində, vərəm qoniti 
C) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərin vərəmi, vərəm koksiti 
D) Kavernoz və fibroz kavernoz vərəm 
E) Fibroz kavernoz vərəm, plevranın empieması ilə fəsadlaşma 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
160) ÜST-nin tələbinə görə göstərilən kliniki formalardan hansı ağ ciyərdən 
kənar vərəmə aiddir? 
A) Kavernoz vərəm, plevranın empieması ilə fəsadlaşma 
B) Vərəm perikarditi, vərəm plevriti, vərəm limfadeniti 
C) Fibroz kavernoz vərəm, bel fəqərələrinin vərəm osteomieliti 
D) İnfiltrativ vərəm və vərəm artriti 
E) Ocaqlı vərəm, ekssudativ plevrit ilə fəsadlaşma 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
161) Kliniki diaqnozun formalaşdırılması hansı ardıcıllıqla olmalıdır? 
 
A) Vərəm koksiti, soyuq abseslə fəsadlaşma, ağ ciyərində keçirilmiş vərəmin qalığı 
B) Vərəm artriti, oynaqda kontraktura və ocaqlı vərəm dağılma mərhələsiində 
ekssudativ plevritlə fəsadlaşma 
C) Vərəm koksiti soyuq abseslə fəsadlaşma, kavernoz vərəm, vərəm empieması ilə 
fəsadlaşma 
D) Vərəm koksiti soyuq abseslə fəsadlaşma, infiltrativ vərəm 



 

 

E) Vərəm spondoliti, soyuq abseslə fəsadlaşma, fibroz kavernoz vərəm, empiema ilə 
fəsadlaşma 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
162) Aşağıda göstərilən kliniki formalardan hansı daha təhlükəlidir? 
 
A) Ocaqlı vərəm VMB (-) ekssudativ plevrit, vərəm spondiliti, soyuq abseslə 
fəsadlaşma 
B) Fibroz kavernoz vərəm VMB (+) monorezistent forma 
C) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi dağılma mərhələsində VMB (+), monorezistent forma 
D) Kavernoz vərəm VMB (-), spontan pnevmotoraksla fəsadlaşma 
E) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi VMB (+) multirezistent forma 
 
Ədəbiyyat: Лечения туберкулеза. Рекомендация для национальных программ. 
ВОЗ 1998. 
 
163) ÜST-nin təsnifatına əsaslanaraq aşağıdakı kliniki formalardan ağ ciyərdən 
kənar vərəmə hansı aiddir? 
A) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi 
B) Fibroz kavernoz vərəm 
C) Kavernoz vərəm 
D) Miliar vərəm 
E) Ocaqlı vərəm 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза. Рекомендация для национальных программ. 
ВОЗ 1998. 
 
164) Ağırlıq dərəcələrinə görə üstünlük təşkil edən kliniki formalar hansılardır? 
 
A) Fibroz kavernoz vərəm, tənəffüs çatışmamazlığı 
B) Ocaqlı ağ ciyər vərəmi, meningitlə fəsadlaşma 
C) İnfiltrativ vərəm dağılma mərhələsində 
D) Səpələnmiş ağ ciyər vərəmi ekssudativ plevritlə fəsadlaşma 
E) İnfiltrativ vərəm spontan pnevmatoraksla fəsadlaşma 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
165) DOTS proqramına görə tənəffüs orqanlarının vərəminə aşağıda 
göstərilənlərin hansı aid deyil? 
 
A) Fibroz kavernoz vərəm 
B) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi 
C) Səpələnmiş ağ ciyər vərəmi 



 

 

D) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi 
E) Kazeoz pnevmoniya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
166) DOTS proqramına qörə ağ ciyərdən kənar orqanların vərəminə 
sayılanlardan hansı aid deyil? 
 
A) Ekssudativ plevrit 
B) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi 
C) Ağ ciyərin kavernoz vərəmi 
D) Perikardit 
E) Miliar vərəm 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
167) Vərəm prosesinin inkişaf mərhələsinə görə hansı ardıcıllıq doğrudur? 
 
A) İnfiltrasiya, səpələnmə, dağılma 
B) Dağılma, infiltrasiya, səpələnmə 
C) Dağılma, səpələnmə, infiltrasiya 
D) İnfiltrasiya, dağılma, səpələnmə 
E) Səpələnmə, infiltrasiya, dağılma 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
168) Vərəm prosesinin   sorulma mərhələsinə görə hansı ardıcıllıq doğrudur? 
 
A) Sorulma, bərkimə, çapıqlaşma, kirəcləşmə 
B) Sorulma, kirəcləşmə, çapıqlaşma, bərkimə 
C) Bərkimə, sorulma, kirəcləşmə, çapıqlaşma 
D) Bərkimə, sorulma, çapıqlaşma, kirəcləşmə 
E) Sorulma, çapıqlaşma, kirəcləşmə, bərkimə 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
169) Ağırlıq dərəcəsinə görə hansı kliniki forma üstünlük təşkil edir? 
 
A) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi, tənəffüs çatışmazlığı, meningitlə fəsadlaşma 
B) Ocaqlı ağ ciyər vərəmi, koksit, ətrafların qısalması 



 

 

C) Səpələnmiş ağ ciyər vərəmi, ekssudativ plevritlə fəsadlaşma, perikardit 
D) Fibroz kavernoz ağ ciyər vərəmi, ağ ciyər ürək çatışmazlığı, böyrək amiloidozu 
E) Kavernoz ağ ciyər vərəmi, spontan pnevmotoraks, plevranın empieması  
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
170) Səpələnmiş ağciyər vərəminin yayılma yolları hansılardır? 
 
A) Hematogen, limfogen, bronxogen 
B) Cinsi əlaqə ilə 
C) Hava damcı yolu ilə 
D) Alimentar yol ilə 
E) Sputogen yol ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
 
Bölmə 3.Ftiziatriyanın nəzəri əsasları 
 
 
171) Mikobakteriyaları aşkar etmək üçün hansı materialdan istifadə 
edilməlidir? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Plevral maye 
C) Mədə və bronxların yuyuntu suları 
D) Bəlğəm, sidik və şişdən gələn ifrazat 
E) Qan və bioptat 
 
Ədəbiyyat: M.A.Şıxlinskaya, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.B.Qurbanova. 
Turşuya davamlı  mikoakteriyaların aşkarlanması üçün mikroskopik tədqiqatın 
aparılması üsulları (metodik təlimat) Bakı 2006. 
 
172) Mikroskopik müayinənin effektivliliyini artıran hansı müayinə metodu 
var? 
 
A) İmmunoloji müayinələr 
B) Biokimyəvi müayinələr. 
C) Təkrari bakterioskopiya 
D) Flotasiya 
E) Kultural əkmə üsulu 
 



 

 

Ədəbiyyat: M.A.Şıxlinskaya, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.B.Qurbanova. 
Turşuya davamlı  mikoakteriyaların aşkarlanması üçün mikroskopik tədqiqatın 
aparılması üsulları (metodik təlimat) Bakı 2006. 
 
173) Vərəm mikobakteriyaları aşağıda göstərilənlərdən hansına transformasiya 
edə bilirlər? 
 
A) Transformasiya etmirlər 
B) L-formalara və filtrdən keçən virusa oxşar formalara 
C) Rikketsiyalara 
D) Kokklara 
E) Viruslara 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
174) Mikobakteriyaların kultural müayinə metodları hansılardır? 
 
A) Elektron mikroskopiya 
B) Sadalanların heç biri 
C) İmmunoloji hüceyrə zəncirinin aşkarı 
D) Luminissent mikroskopiya 
E) Fenotipik və genotipik müayinələr 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перельман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
175) Atipik mikobakteriyalar harada yaşayır? 
 
A) Heyvanların orqanizmində 
B) Torpaqda 
C) Bütün cavablar düzgündür 
D) Su hövzələrində 
E) Quşların orqanizmində 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
176) Atipik mikobakteriyaların törətdiyi ağ ciyər mikobakteriyozu ilə vərəmi 
hansı əlamətlərə görə diferensasiya etmək mümkündür? 
 
A) Ayırd edilmir 
B) Xəstəliyin rentgenoloji əlamətlərinə görə 
C) Xəstəliyin kliniki gedişatına görə 
D) Bütün cavablar düzgündür 
E) Aşkar edilmiş törədicinin növünə görə 



 

 

 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
177) Təcrübədə mikobakteriyaların spesifik dərmanlara həssaslığını hansı 
üsulla aşkar etmək olar? 
 
A) Bioloji metodla 
B) Biokimyəvi üsulla 
C) İmmunoloji üsulla 
D) Hamısı ilə 
E) Kultural üsul ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
178) Aerogen yoluxma zamanı vərəm mikobakteriyalarını ilkin olaraq hansı 
hüceyrələr fagositoz edir? 
 
A) I –ci sıra alveolositlər 
B) Limfositlər 
C) II –ci sıra alveolositlər 
D) Makrofaqlar və neytrofillər  
E) Eritrositlər 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
179) Mikobakteriyaların spesifik dərmanlara davamlığı hansı üsulla təyin 
edilir?  
 
A) Kultural üsul ilə 
B) Biokimyəvi üsulla 
C) İmmunoloji üsulla 
D) Sadalanların hamısı ilə 
E) Bioloji metodla 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
180) Kultural metodla 7-8 gün müddətində cavab əldə etmək üçün 
mikobakteriyalar hansı mühitdə əkilməlidir? 
 
A) Bərk qidalı mühitdə 
B) BAKTEK 960 MGİT duru qidalı mühitdə 
C) Qris mühiti 



 

 

D) Levenşteyn-Yensen qidalı mühitdə 
E) Aqar-Aqar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
181) Vərəmin ikincili formaları hansı orqanlarda gizli yerləşən ocaqlarının 
reaktivasiyası nəticəsində əmələ gəlir? 
 
A) Divararalığı limfa vəzlərində 
B) Plevrada və digər orqanlarda (böyrəklər, sümüklər, oynaqlar və s.) 
C) Ağ ciyər parenximasında 
D) Bronx divarının membran qışasında 
E) Bütün qeyd edilən orqan və toxumalarda 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
182) İlkin vərəm lokalizasiyası hansılardır? 
 
A) Bütün göstərilənlər mümkündür 
B) Ağ ciyər toxuması və döş qəfəsi daxili limfa vəziləri 
C) Döş qəfəsi daxili  limfa vəziləri 
D) Ağ ciyər toxuması 
E) Bronxlar 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
183) Vərəmin ikincili formaları dedikdə  nə nəzərdə tutulur? 
 
A) İlkin yoluxma ocaqlarının endogen reaktivasiyası və ekzogen superinfeksiya 
nəticəsində əmələ gələn vərəm 
B) Orta yaşlı insanlarda vərəm 
C) Vərəmin xroniki formaları 
D) Vərəmin ağ ciyərdə lokalizasiyası 
E) Yaşlı insanlarda vərəm 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
184) Vərəmin müasir klasifikasiyası nəyin əsasında qurulmuşdur? 
 
A) Kliniki rentgenoloji prinsiplər 
B) Rentgenoloji prinsiplər 
C) Patogenetik prinsiplər 
D) Morfoloji prinsiplər 
E) Kliniki –immunoloji prinsiplər 



 

 

 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
185) Ağ ciyərlər ardıcıl olaraq hansı anotomik vahidlərə bölünür? 
 
A) Zona, pay, seqment 
B) Pay, asinus, seqment 
C) Seqment, pay, asinus 
D) Pay, seqment, asinus 
E) Pay, seqment, zona 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
186) Ağ ciyərin  anatomik quruluşunun vahidi nədir? 
 
A) Pay 
B) Asinus 
C) Paycıq 
D) Zona 
E) Seqment 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
187) Sağ ağ ciyərin neçə seqmenti var? 
 
A) 6 
B) 7 
C) 10 
D) 2 
E) 8 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
188) Sol ağ ciyər neçə seqmentdən ibarətdir? 
 
A) 8 
B) 5 
C) 9 (10) 
D) 7 
E) 6 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 



 

 

 
189) Ağ ciyərin orta payının lateral hissəsində neçənci seqment yerləşir? 
 
A) III seqment 
B) IV seqment 
C) V seqment 
D) VI seqment 
E) I-II seqment 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
190) Sol ağ ciyərin yuxarı payının linqulyar hissəsində neçənci seqmentlər 
yerləşir? 
 
A) IX-X seqmentlər 
B) III-IV seqmentlər 
C) I-II seqmentlər 
D) V-VI seqmentlər 
E) IV-V seqmentlər 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
191) Ağ ciyərin aşağı payının yuxarı hissəsində neçənci seqment yerləşir? 
 
A) IX seqment 
B) VII seqment 
C) VI seqment 
D) VIII seqment 
E) X seqment 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
192) Sol ağ ciyərin yuxarı payının arxa şöbəsində neçənci seqment yerləşir? 
 
A) II seqment 
B) II-III seqment 
C) I-II seqment 
D) I seqment 
E) IV-V seqment 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
193) Sol ağ ciyərdə onurğa sütununun IV-VI döş fəqərələrinin ön 
proyeksiyasında yerləşən seqment hansıdır? 
 
A) VIII seqment 



 

 

B) VIIseqment 
C) X seqment 
D) VI seqment 
E) IX seqment 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
194) Tənəffüs yolların bütün şöbələrinin ümumi funksiyası hansılardır? 
 
A) Havanın keçirilməsi 
B) Bütün sayılanlar 
C) Yad cisimlərdən təmizləmə 
D) Havanın bölünməsi 
E) Kondisə etmə (isitmə, nəmləşdirmə) 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
195) Yuxarı tənəffüs yollarının başlanğıcı sayılan burunun tənəffüs aktında 
hansı funksiyası var? 
 
A) Sadalanların heç biri düz deyil 
B) Havanı qəbul edir,qızdırır,nəmləndirir 
C) Havanı qəbul edir,soyudur 
D) Havanı nəmləndirir,soyudur 
E) Havanı soyudur 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
196) Tənəffüs yollarından seliyin ağız boşluğuna nəqlində əsas rolu nə oynayır? 
 
A) Sadalananların hamısı doğrudur 
B) Kirpikli epitelinin kirpikciklərinin ehtizazı 
C) Seliyin osmotik təzyiqindəki fərq 
D) Öskürək 
E) Tənəffüs zamanı havanın hərəkəti 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
197) Ağ ciyərlərin üzərini örtən plevra necə adlanır? 
 
A) Zərif birləşdirici toxuma 
B) Fassiya 
C) Parietal plevra 
D) Visseral plevra 
E) Sadalanların heç biri 
 



 

 

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
198) Kirpikli epitelinin hərəkəti nəticəsində iri bronxlardan seliyin 
yerdəyişməsinə  nə səbəb olur? 
 
A) Seliyin yapışqanlığı 
B) Seliyin öz formasını saxlaya bilmə qabiliyyəti 
C) Sadalananların heç biri 
D) Seliyin gərginliyi və elastikliyi 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
199) Sağlam insanlarda havanın kondensləşməsi hansı şaxələnmə səviyyəsində 
başa çatır? 
 
A) Tənəffüs bronxlarında 
B) Seqmentar bronxlarda 
C) Subseqmentar bronxlarda 
D) Membran bronxlarının başlanğıc şöbələrində 
E) Pay bronxlarıda 
 
Ədəbiyyat:  
 
200) Sağ ağ ciyərin orta payında hansı seqmentlər yerləşir? 
 
A) VI seqment 
B) VIII-IX seqment 
C) I-III seqment 
D) II-IV seqment 
E) IV-V seqment 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
201) Döş qəfəsi daxili plevra necə adlanır? 
 
A) Aponevroz 
B) Fassiya 
C) Visseral 
D) Zəif birləşdirici toxuma 
E) Parietal 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
202) Asinusu drenaj edən bronx hansıdır? 
 



 

 

A) Sadalananların heç biri 
B) Membran bronxiol 
C) I-II sıra bronxları 
D) Respirator bronxiol 
E) Terminal bronxiol 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
203) Yad cismin makrofaqlar tərəfindən faqositozu necə başa çatır? 
 
A) Yad cismin dağılması ilə 
B) Bütün cavablar doğrudur 
C) Makrofaqın zədələnməsi ilə 
D) Yad cismin sitoplazmada tapılması,bronxlar və limfa damarları vasitəsi ilə xaric 
olması ilə 
E) Heç biri doğru deyil 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
204) Doş sümüyü ilə hansı qabırğalar birləşmir? 
 
A) IX-X qabırğa 
B) XI-XII qabırğa 
C) I –II qabırğa 
D) Birləşməyən yoxdur 
E) V-VI qabırğa 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
205) Bronx ağciyər aparatının kökündə böyümüş limfa düyünləri hansı 
xəstəliklərdə müşahidə oluna bilər? 
 
A) Ürəyin kəskin işemik xəstəliklərində 
B) Kiçik qan dövranında durğunluq zamanı 
C) Xroniki pnevmoniya 
D) Xroniki bronxitdə 
E) Vərəm və şişlərdə 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
206) Plevral səhifələr  hansı funksiyanı yerinə yetirmir? 
 
A) Bronxial arteriyalar sistemində qanın hərəkətinin bərabərliyinin təmini 
B) Plevradaxili təzyiqin qorunub saxlanılması 
C) Plevral şırımlarda mayenin kapilyar təbəqəsinin saxlanmasını 



 

 

D) Baryer funksiyası 
E) Ağ ciyər parenximasının bərabər ventilyasiyasının təmini 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
207) Plevra boşluğunda olan təzyiq necə qiymətləndirilir? 
 
A) Normal təzyiq 
B) Mənfi təzyiq 
C) Atmosfer təzyiqi 
D) Təzyiq olmur 
E) Müsbət təzyiq  
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 г 
 
208) İltihabi mənşəli ekssudativ plevritlər zamanı plevral bitişmələrin əmələ 
gəlməsinin qarşısını necə almaq olar? 
A) Plevral boşluğa eksudatın evakuasiyasından sonra plevral bitişmələrin əmələ 
gəlməsinin qarşısını alan preparatların (qlükokortikoid hormonlar, lidaza) yeridilməsi 
B) Bütün cavablar doğrudur 
C) Xəstəliyin erkən diaqnostikası 
D) Ekssudatın təkrar evakuasiyası 
E) Ekssudatın aşkar olunduğu an evakuasiyası 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 г 
 
209) Aşağıdakılardan hansı immunitetin əsas qolu sayılmır? 
 
A) Makrofaqial-faqositar sistem 
B) Hüceyrə 
C) Humoral 
D) Sadalananların heç biri 
E) Neyroendokrin 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 г 
 
210) Ağciyərin həyat tutumu hansı cihaz vasitəsilə  təyin olunur? 
 
A) Rentgenoqraf 
B) Angioqraf 
C) Audimetr 
D) Tomoqraf 
E) Spirometr 



 

 

 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
211) Vərəm əleyhinə immunitetin yaranması hansı faktorla əlaqədardır? 
 
A) Antitel əmələgətirmə 
B) Vərəm mikobakteriyalarının antigen strukturunun xüsusiyyətləri ilə 
C) Bütün sayılanlarla 
D) İmmun yaddaş 
E) Ləng tipli yüksək həssaslıq 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
212) Normada ağ ciyərin qalıq həcmi (ağ ciyərin ümumi həcmindən % hesabı 
ilə) nəyə bərabərdir? 
 
A) 2000-2500 ml 
B) 1000-1500 ml 
C) 3000-3500ml 
D) 500-700 ml 
E) 7000-2000 ml 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
213) Ağ ciyərin həyat tutumu neçə ml-dir? 
 
A) 1500 ml 
B) 3500 ml 
C) 6000 ml 
D) 5000 ml 
E) 4000 ml 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
214) Ağciyərin tənəffüs hərəkətinin yazısı necə adlanır? 
 
A) Heç biri 
B) Rentgenoqrafiya 
C) Pnevmoqrafiya 
D) Skanoqrafiya 
E) Tomoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 



 

 

 
215) Hava vasitəsilə ağ ciyərə daxil olan toksiki maddələrin və 
mikroorqanizmlərin ağ ciyəri zədələməsi riski nə ilə əlaqədardır? 
 
A) Orqanizmin immun sistemindən asılı olaraq 
B) Ağ ciyərin zərər verən mühitlə daha çox təmasda olması ilə 
C) Ağ ciyərin hava daşıyıcı yollarının epitelial qatının funksiyası ilə 
D) Bu orqanın qan dövranı xüsusiyyətləri ilə 
E) Bütün sayılanlarla 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
216) Insan orqanizminə vərəm mikobakteriyaları daha çox hansı yolla daxil 
olur? 
 
A) Tənəffüs orqanları vasitəsi ilə (hava-damcı yolu ilə) 
B) Yatrogen yol ilə (tibbi manupiulyasiyalar zamanı alətlər vasitəsi ilə yoluxma) 
C) Transplasentar yol ilə 
D) Həzm traktı vasitəsi ilə su və qida ilə 
E) Kontakt vasitəsi ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
217) Vərəm mikobakteriyalarının orqanizmə daxil olarkən ilkin olaraq hansı 
bronxları zədələmək ehtimalı var? 
 
A) Baş, pay və seqmentar bronxları 
B) Bronxiolların (terminal və respirator) 
C) Subseqmentar və membran bronxları 
D) Sadalanların heç birini 
E) Alveol bronxların 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
218) Mikobakteriyanın miqrasiyası zamanı vərəm ocağının yaranma ehtimalı 
hansı orqanda yox dərəcəsindədir? 
 
A) Ağ ciyər toxumasında və bronxial ağacda 
B) Böyrəklərdə, sidik axarlarında və sidik kisəsində 
C) Limfa vəzilərində 
D) Dərialtı piy təbəqəsində 
E) Plevra və oynaqlarda 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 



 

 

219) Orqanların vərəmlə zədələnməsinə təsir edən amillər hansılardır? 
 
A) İmmundefisitlər 
B) İrsi genetik faktor 
C) Yaş faktoru (böyümə və ayrı-ayrı orqan və onların strukturalarının yenidənqurma 
dövrü) 
D) Yanaşı xəstəliklər 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
220) Uşaqlarda vərəm infeksiyasına qarşı ən az davamlı orqanlar hansılardır? 
 
A) İri oynaqların sinovial qişaları 
B) Qan damarları 
C) Sümüklər 
D) Limfa vəziləri 
E) Böyrək damarlarının kapilyarları 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
221) Göstərilən xəstəliklərin hansı vərəmə görə risk qrupuna daxildir? 
 
A) Şəkərli diabet 
B) Ağciyər absesi 
C) Ağciyər qanqrenası 
D) Xroniki kolit 
E) Xroniki qastrit 
 
Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988 
 
222) Tənəffüs orqanlarının vərəminə hansı şikayətlər uyğundur? 
 
A) Gecə tərləmələri, öskürək, bəlğəm ifrazı 
B) Ağızda quruluq, halsızlıq, iştahasızlıq 
C) Qarında ağrılar, köp 
D) Sadalananların heç biri 
E) Oynaqlarda kəskin ağrılar, gecə tərləmələri 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко, РАМН. Туберкулез на рубеже XXI  века. Москва 1996 
г. 
 
223) Xəstələrin subyektiv şikayətləri ən çox nə zaman müşahidə olunur? 
 
A) Xəstəliyin kəskin başlanması zamanı 



 

 

B) Xəstəliyin xroniki gedişli olması zamanı 
C) Xəstənin rekonvalessensiyası zamanı 
D) Xəstəliyin tədricən başlanması zamanı 
E) Heç bir halda 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
224) Vərəm xəstəsinin hansı şikayəti differensial diaqnostikada mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir? 
 
A) Heç biri 
B) Oynaqlarda ağrı 
C) Qan hayxırma, döş qəfəsində ağrı, öskürək 
D) Qida kütləsi ilə qanqusma, döş qəfəsində ağrı 
E) İştahasızlıq, 
 
Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002 
 
225) Həyat şəraiti vərəmlə xəstələnmə riskinə və vərəmin gedişinə təsir edirmi? 
 
A) Xəstəliyin yaranmasında əsas rol oynamır 
B) İnfeksion prosesin sonrakı gedişinə və xəstələnmə riskinə təsir edir 
C) İnfeksion prosesin sonrakı gedişinə və xəstələnmə riskinə təsir etmir 
D) Sadalananların heç biri 
E) Xəstələnmə riskinə az təsir göstərir və onun gedişinə cüzi təsir edir 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
226) Ftiziatr üçün ailəvi anamnez hansı hallarda maraq kəsb edir? 
 
A) Açıq formalı vərəmi olan xəstə ilə  kontaktda olması yaxud olmaması 
B) Hal hazırda ailədə vərəmli xəstənin yaşaması 
C) Vərəmli xəstə ilə kontaktda olduqda və bronx-ağ ciyər xəstələnəndə ilə tez-tez 
xəstələnmə  
D) Sadalananların hamısı 
E) Bu infeksion xəstəliyə irsi meyillilik 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
227) Hansı müayinənin köməyi ilə vərəm mikobakteriyasının massivliyini və 
keyfiyyətini təyin etmək olar?  
 
A) Kliniki müayinə  
B) Flüoroqrafiya  
C) Qanın müayinəsi  
D) Mikroskopiya və kultural müayinə  



 

 

E) Sidiyin müayinəsi 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по  классификации очагов туберкулезной 
инфекции, проведению и контролю качества дезинфекционных метоприятий 
при туберкулезе Москва 1980 
 
228) Hansı müayinə üsulu ilə vərəm mikobakteriyasını aşkar etmək  və onun 
keyfiyyətini təyin etmək olar? 
A) Flüoroqrafiya müayinə üsulları  
B) Mikroskopik və kultural müayinə üsulu  
C) Flüoroqrafiya və kliniki müayinə üsulları ilə 
D) Qanın biokimyəvi müayinə üsulları  
E) Kliniki müayinə üsulları 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по  классификации очагов туберкулезной 
инфекции, проведению и контролю качества дезинфекционных метоприятий 
при туберкулезе Москва 1980 
 
229) Mikobakteriya ifraz edən bir fəal ağciyər vərəmi olan xəstə il ərzində neçə 
yeni xəstə yaranması səbəbi ola bilər? 
 
A) 30-35 xəstə 
B) 50 xəstə 
C) 40-45 xəstə 
D) 10-15 xəstə 
E) 20-25 xəstə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
230) Mikobakteriya ifraz edən bir fəal ağciyər vərəmi olan xəstə il ərzində neçə 
insanı yoluxdura bilər? 
 
A) 10.000 nəfər 
B) 1000 nəfər 
C) 300-400 nəfər 
D) 150-200 nəfər 
E) 500 nəfər 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
231) Ağciyərin bərkimiş nahiyəsi harada olarsa  onu perkussiya ilə 
müəyyənləşdirmək mümkün olar? 
 
A) Sadalananların heç biri 



 

 

B) Divar aralığı nahiyədə 
C) Subplevral nahiyədə 
D) Döşdaxili limfa vəzlərində 
E) Ağ ciyər dərinliyində 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
232) Ağ ciyərin xırıltılarını aydınlaşdırmaq üçün nə edirlər? 
 
A) Öskürəkdən sonra tənəffüsü saxlayırlar 
B) Heç biri 
C) Xəstə oturaq vəziyyətdə nəfəs alır 
D) Xəstə dərindən nəfəs alır 
E) Xəstənin tənəffüsünü sürətləndirirlər   
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
233) Hansı kliniki forma kliniki və rentgenoloji olaraq zəif simptomlara malik 
olur? 
 
A) Sirrotik vərəm 
B) Ağciyərin  ocaqlı vərəmi 
C) İnfiltrativ vərəm 
D) Səpələnmiş vərəm 
E) Fibroz kavernoz vərəm 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
234) Rentgenoloji olaraq hansı dəyişikliklər böyük qalıq əlamətlərinə 
uyğundur? 
 
A) Kaverna 
B) Sorulma mərhələsində infiltrat  
C) Yumuşaq ocaqlar  
D) Sayı beşdən artıq olan bərkimiş vərəm ocaqları 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
235) Vərəm mikobakteriyasının aşkar olunmasında daha çox istifadə olunan  
üsul hansıdır? 
 
A) Histolojı müayinə 
B) Kultural üsul 



 

 

C) Bioloji üsul 
D) Sitoloji müayinə 
E) Bakterioskopiya 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən aşkarında bakterioloji müayinə 
metodunun təşkili (metodik təlimat) Bakı 2001. 
 
236) Vərəm mikobakteriyanlarını tapmaq üçün aşağıdakı hansı materiallardan 
istifadə olunur? 
 
A) Plevral mayedən 
B) Bronxların yuyuntu suyundan 
C) Sadalananların hamısı 
D) Sidik 
E) Bəlğəm 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən aşkarında bakterioloji müayinə 
metodunun təşkili (metodik təlimat) Bakı 2001. 
 
237) Aşağıda göstərilən rentgenoloji qalıq əlamətlərindən hansı kiçik qalıq 
əlamətinə aiddir? 
 
A) Sayca 5-dən çox ölçüsü 1 sm-dən kiçikolan dəqiq sərhədlərə malik ocaqlar 
B) İri həcmli kelloidlər 
C) Sayca 5-dən az ölçüsü 1 sm-dən kiçik olan kalsinatlaşmış limfa düyünləri 
D) Ağ ciyərin rezeksiyasından sonrakı qalıqlar   
E) Ölçüsü 1 sm-dən böyük olan plevranın qalınlaşması 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003. 
 
238) Kütləvi tuberkulindiaqnostika aparılması məqsədinə aşağıdakilardan hansı 
uyğun deyil?  
 
A) Yüksək risk qrupunun aşkar olunması və dispanserdə müayinəsi üçün 
B) Stasionarda kontingentləri müalicə etmək üçün 
C) Yoluxma göstəricisinin müəyyənləşdirilməsi üçün 
D) Vaksinasiya və revaksinasiya (VSL seçmək üçün) 
E) Xəstə uşaqları aşkar etmək üçün   
 
Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. 
Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin 
qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006 
 
239) Uşaqlarda tuberkulindiaqnostika nə üçün aparılır? 



 

 

 
A) Vərəm prosesinin aktivliyini təyin etmək üçün 
B) Müalicənin effektliyinə nəzarət üçün 
C) Vərəmin erkən diaqnostikası üçün 
D) Sadalanların hamısı 
E) Vərəmdən və pnevmaniyadan sonrakı qalıq əlamətlərinin differensal diaqnostikası 
üçün 
 
Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. 
Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin 
qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006 
 
240) Azərbaycanda ambulator şəraitində istifadə edilən tuberkulin sınağı 
hansıdır? 
 
A) Sayılanlardan heç biri 
B) 2 TV ilə Mantu sınağı 
C) Sayılanların hamısı 
D) 100 TV ilə Mantu sınağı 
E) Kox sınağı 
 
Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. 
Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin 
qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006 
 
241) Tuberkulin hansı tələblərə uyğun olmalıdır? 
A) Spesifik, standart, təmizlənmiş  
B) B və C variantları 
C) Standarta uyğun 
D) Bioloji aktiv 
E) Qeyri stabil 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская  Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
242) Tuberkulin sınağının virajı nə deməkdir? 
 
A) Hər il sınağın müsbət cavabının olması 
B) Vərəm əleyhinə peyvənd almış 2 yaşlı uşaqda sınağın müsbət olması 
C) Sadalanların heç biri 
D) Əvəllər “mənfi” və “şübhəli” olan reaksiyaların ilk dəfə müsbət olması 
E) Bütün sadalananlar 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская  Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 



 

 

243) Rentgenoloji və kliniki olaraq mikobakteriya ifraz edən fəal vərəm xəstəsi 
tapıldıqda ilk dəfə hansı müəssisəyə xəbərdarlıq vərəqəsi göndərilir? 
 
A) Ərazi səhiyyə təşkilatının rəhbərinə 
B) Ərazi Gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə 
C) Respublika vərəm dispanserinə 
D) Respublika vərəm institutuna 
E) Ərazi şəhər poliklinikasının baş həkiminə 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003. 
 
244) Hansı səbəb tuberkulinə qarşı hiperergik həssaslığı törətmir?  
 
A) Keçirilmiş qeyri spesifik pnevmoniyanın qalığı 
B) Paraallergik amillər 
C) Superinfeksiya, eləcə də aktiv formalı vərəm nəticəsində orqanizmi spesifik 
sensibilizasiyanın yüksəlməsi 
D) Orqanizmdə vərəm infeksiyasının fəallaşması 
E) Vərəmlə xəstələnmə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
245) Bir neçə ağciyər seqmentində müşahidə olunan fibroz necə adlanır? 
 
A) Ocaqlı vərəm bərkimə mərhələsində 
B) Ocaqlı vərəm sorulma mərhələsində 
C) Kiçik qalıq əlaməti 
D) Residiv 
E) Böyük qalıq əlaməti 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003. 
 
246) Mikroskopiyanın interpritasiyası zamanı bir müsbət (+) nəyi izah edir? 
 
A) 100 görüş sahəsində 150 mikobakteriya 
B) 100 görüş sahəsində 200 mikobakteriya 
C) 100 görüş sahəsində 1-9 mikobakteriya 
D) 100 görüş sahəsində 100 mikobakteriya 
E) 100 görüş sahəsində 250 mikobakteriya 
 



 

 

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003. 
 
247) Rentgenoloji olaraq kiçik ocaqlar hansı ölçüdə olur?  
 
A) Diametri 9-10 mm 
B) Diametri 3-4 mm 
C) Diametri 7-8 mm 
D) Diametri 5-6 mm 
E) Diametri 1 sm-dən yuxarı 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
248) Rentgenoloji olaraq orta ölçülü ocaqlar hansı ölçüdə olur? 
 
A) Diametri 9-10mm 
B) Diametri 10-12 mm 
C) Diametri 3-4 mm 
D) Diametri 5-8 mm 
E) Diametri 15 mm 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
249) Rentgenoloji olaraq iri ölçülü ocaqlar hansı ölçüdə olur? 
 
A) Diametri 3-4 mm 
B) Diametri 9-10mm 
C) Diametri 5-8 mm 
D) Diametri 15-20 mm 
E) Diametri 15 mm 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
250) Mikobakteriyanın kəmiyyət göstəricilərinə hansılar aiddir? 
 
A) Bir görüş sahəsində 1-2 mikobakteriyanın olması 
B) Sadalananların hamısı 
C) Kütləvi mikobakteriya ifarzı 
D) Şərti mikobakteriya ifrazı 
E) Hissəvi mikobakteriya ifrazı 
 



 

 

Ədəbiyyat: Методические указания. По классификации очагов туберкулезной 
инфекции, проведению и контролю качества дезинфекционных метоприятий 
при туберкулезе Москва 1980 
 
251) Ağ ciyərin destruktiv vərəmində mikobakteriyaların yaxma və əkmə 
metodları vasitəsilə bəlğəmdə aşkarlanması neçə faiz olmalıdır ? 
A) 70 %  
B) 50% 
C) 60 %  
D) 100 % 
E) 40 %  
 
Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к 
практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973 
 
252) DOTS strategiyası üzrə nəzarət altında müalicə neçə mərhələdə aparılır? 
 
A) Müalicə mərhələlərlə aparılmır 
B) 4 mərhələdə 
C) 6 mərhələdə 
D) Sadalananların hamısı 
E) 2 mərhələdə - intensiv və davamedici 
 
Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci 
buraxılış 1998-il 
 
253) DOTS strategiyası üzrə xəstələr neçə kateqoriyaya bölünür? 
 
A) 2  
B) 8 və daha çox 
C) 6 
D) 4 
E) 8 
 
Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci 
buraxılış 1998-il 
 
254) DOTS strategiyası üzrə intensiv mərhələ neçə ay təşkil edir? 
 
A) 2 ay 
B) 1 il 
C) 9-10 ay 
D) 4-5 ay 
E) 7-8 ay 
 



 

 

Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci 
buraxılış 1998-il 
 
255) DOTS strategiyası üzrə davamedici mərhələ neçə ay təşkil edir? 
 
A) 4-5 ay 
B) 2 ay 
C) 2-3 ay 
D) Sadalananların heç biri 
E) 6-7 ay  
 
Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci 
buraxılış 1998-il 
 
256) Göstərilən dərmanlardan 1-ci sıraya daxil olanlar hansılardır? 
 
A) Kanamisin+ Rifampisin 
B) Kapriomisin + Etambutal 
C) Streptomisin+ Sikloserin 
D) İzoniazid+ Rifampisin+ Streptomisin 
E) İzoniazid+Kapriomisin 
 
Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci 
buraxılış 1998-il 
 
257) Göstərilən preparatlardan 2- ci sıraya aid spesifik dərmanlar hansılardır? 
 
A) İzoniazid+Kapriomisin 
B) İzoniazid+ Rifampisin+ Streptomisin 
C) Streptomisin+ Sikloserin 
D) Kanamisin+ Rifampisin 
E) Kapriomisin + Sikloserin+ Proteonamid 
 
Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci 
buraxılış 1998-il 
 
258) DOTS strategiyası üzrə vərəmin müalicəsində intensiv mərhələdə hansı 
dərmanlar tətbiq oluna bilər? 
 
A) HR 
B) İzoniazid+Kapriomisin 
C) SHRZE 
D) İzoniazid+Kapriomisin+ HRZ 
E) HRZ 
 



 

 

Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci 
buraxılış 1998-il 
 
259) DOTS strategiyası üzrə vərəmin müalicəsində davamedici mərhələdə hansı 
preparatlar işlədilir? 
 
A) HRZE 
B) H-Pr 
C) HRE 
D) SHRZE 
E) Sadalanların heç biri 
 
Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci 
buraxılış 1998-il 
 
 
Bölmə 4. Uşaq və yeniyetmələr arasında tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
 
 
260) İlkin yoluxmuş uşağın orqanizmində vərəm mikobakteriyalarına yoluxma 
yolları hansılardır? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Bronxogen 
C) Hematogen 
D) Limfogen 
E) Kontakt 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
261) Erkən yaşlı uşaqlarda vərəm intoksikasiyanın əsas klinik simptomu 
hansıdır? 
 
A) Temperaturun yüksəlməsi 
B) Qanhayxırma 
C) Bədən çəkisinin artmaması 
D) Öskürək 
E) Titrətmə 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
262) Ilkin yoluxmanın hansı əsas dövrləri ayırd edilir? 
 
A) Allergiya önü və allergik 
B) Bakteriemiya 



 

 

C) Bütün sayılanlar 
D) Inkubasiya 
E) Latent mikrobizm 
 
Ədəbiyyat: Король О.И., Носкова О.М., Клочкобова Л.В. и др. Характеристика 
туберкулезной инфекции у детей. Пробл.туб. 1992 № 7-8 
 
263) Tuberkulinə həssaslığın “virajı” anlayışı nəyi ifadə edir? 
 
A) Əvəllər “mənfi” və “şübhəli” kimi qiymətləndirilən tuberkulin sınaqlarından sonra 
ilk dəfə “müsbət” tuberkulin reaksiyasının əmələ gəlməsi 
B) Mantu reaksiyasının ölçüsünün 4 mm-ə qədər olması 
C) Sadalanların heç biri 
D) Sökən postvaksinal allergiya fonunda tuberkulinə həssaslığın 6mm və daha artıq 
olması 
E) Vərəm infeksiyasının erkən dövrü 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990, 
 
264) İlkin vərəm infeksiyasının erkən dövründə preventiv müalicənin 
aparılmasında məqsəd nədir? 
 
A) Paraspesifik reaksiyalara təsir    
B) Tuberkulinə qarşı həssaslığa təsir 
C) İntoksikasiya sindromuna qarşı təsir  
D) Kazeoz nekroza qarşı təsir  
E) Vərəm mikobakteriyalarına təsir  
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
265) İlkin yoluxmanın vərəmlə xəstələnməyə keçməsinin əsas səbəbləri 
hansılardır? 
 
A) İlkin vərəm infeksiyasının erkən dövründən profilaktik müalicənin aparılmaması 
B) Postvaksinal immunitetin sönməsi 
C) Əlverişsiz premorbid fon və tez-tez təsadüf olunan interkurrent xəstəliklər 
D) Bütün sayılanlar 
E) Massiv superinfeksiyalar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
266) Döşqəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi ilə xəstə uşaqların aşkarlanmasının 
əsas üsulu hansıdır? 
 



 

 

A) Flüoroqrafik müayinə  
B) Bütün sayılanlar 
C) Ağ ciyər kökündən keçən tomoqrafik müayinə  
D) Rentgenoskopiya 
E) Rentgenoqrafiya  
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
267) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin fəal fazada olan vərəmi üçün ən tipik 
morfoloji dəyişiklik nədir? 
 
A) Kazeoz nekroz 
B) Perifokal iltihab 
C) Limfa vəzi toxumasının fibrozlaşması 
D) Limfoid toxumanın hiperplaziyası 
E) Kalsinasiya 
 
Ədəbiyyat: Миллер Ф.ДЖ. Туберкулез у детей «Медицина» 1984 
 
268) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin rentgenoloji əlamətləri 
hansılardır? 
 
A) Ağ ciyər kökü kölgəsi strukturunun zəifləməsi 
B) Ağ ciyər kökünün deformasiyası və genişlənməsi 
C) Ağ ciyər kökünün xarici konturunun yayılmış və polisiklik olması 
D) Ağ ciyər kökünün ölçüsünün böyüməsi 
E) Bütün sayılanlar doğrudur 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
269) Uşaq və yeniyetmələrdə ilkin vərəm zamanı xəstəliyin klinik əlamətlərinin 
dərəcəsi hansı faktorlardan asılıdır? 
 
A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin zədələnməsinin morfoloji substraktından 
B) Bütün sayılanlardan 
C) Təbii immunitetin vəziyyətindən 
D) Postvaksinal immunitetin vəziyyətindən 
E) Uşağın yaşından 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
270) İlkin vərəmlə xəstələnmiş uşaqların dispanser qeydiyyatının I qrupunda 
müşahidə müddəti hansı faktorlardan asılıdır? 
 
A) Əsas müalicə kursunun müddətindən 



 

 

B) Bütün sayılanlardan 
C) Xəstənin yaşından 
D) Spesifik prosesin gedişatının xarakterindən 
E) Stasionarda olma müddətindən 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
271) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmini tənəffüs üzvlərinin hansı qeyri-
spesifik xəstəlikləri ilə differensasiya etmək lazım olur? 
 
A) Ağ ciyər köklərinin və divararalığının “geniş damarlar” fenomeni ilə 
B) Çəngələbənzər vəzin hipereplaziyası ilə 
C) Sarkaidoz ilə 
D) Bütün sayılanlar 
E) Divararalığının limfoması ilə 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перельман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
272) Çəngələbənzər vəzin böyüməsinin ambulator şəraitdə müayinə metodu 
hansıdır? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Divararalığı orqanlarının uşağın qarnı üstə uzanma vəziyyətində aparılmış 
tomoqrafik müayinəsi 
C) Döş qəfəsi orqanlarının 2 proyeksiyada çəkilmiş rentgenoqramması 
D) Kompüter tomoqrafik müayinəsi 
E) Pnevmomediastinoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
273) Döş qəfəsi daxili limfadenopatiyanın sistem xəstəliyi və ya bədxassiyətli 
olması diaqnozunun verifikasiyası üçün  vacib sayılan müayinə metodu 
hansıdır? 
A) Kompyuter tomoqrafiyası 
B) Limfa vəzinin biopsiyası 
C) Döş qəfəsi orqanlarının rentgenotomoqrafik müayinəsi 
D) Maqnit nüvə rezonans kompyuter tomoqrafik müayinəsi 
E) Traxeobronxoskopiya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 



 

 

274) Uşaqlar arasında ilkin vərəmin fəsadlaşmış gedişatının səbəbi nədir? 
 
A) Massiv superinfeksiya 
B) Vərəm əleyhinə peyvənd olmayan uşaqlarda xəstəliyin gec aşkarlanması 
C) Uşağın erkən yaşlı olması 
D) Bütün sayılanlar 
E) Qeyri-rasional müalicə 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
275) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi adətən nə ilə fəsadlaşır? 
 
A) Vərəm meningiti ilə 
B) Hematogen disseminasiya ilə 
C) Bronxların zədələnməsi ilə 
D) Bronx ağciyər zədələnməsi ilə 
E) Limfogen səpələnmə ilə 
 
Ədəbiyyat: Рачинский С.В. Бронхолегочный туберкулез у детей раннего 
возраста Москва «Медицина» 1975 
 
276) Vərəmə yoluxmuş erkən yaşlı uşaqlar ən çox hansı səbəbdən vərəmlə 
xəstələnirlər? 
 
A) İntensiv böyümə və əsas tənzimləyici sistemlərin funksional yetişkənliyinin 
zəifliyi ilə əlaqədar 
B) Bronx-ağ ciyər sisteminin birləşdirici toxumalı elastik karkasının tam inkişaf 
etməməsi ilə əlaqədar 
C) İmmunitetin funksional zəifliyi və yüngül dərəcəli enməsi ilə 
D) Hematoensefalik baryerin yüksək keçiriciliyi səbəbindən 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: Король О.И., Носкова О.М., Клочкобова Л.В. и др. Характеристика 
туберкулезной инфекции у детей. Пробл.туб. 1992 № 7-8 
 
277) Xroniki gedişatlı ilkin vərəmin kəskinləşməsi hansı şəkildə özünü biruzə 
verə bilər? 
 
A) Bronx ağacının zədələnməsi 
B) Istənilən bronx ağ ciyər fəsadları  
C) Döş qəfəsi daxili vəzlərinin digər qruplarının prosesə cəlb olunması 
D) Bütün sayılanlarla 
E) Miliar vərəm və meningit ilə nəticələnən hematogen disseminasiya 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 



 

 

278) Vərəmə ilkin yoluxma nə ilə nəticələnə bilər? 
 
A) Spesifik infeksion immunitetin formalaşması 
B) Müalicədən sonra sağalma 
C) Bütün sayılanlar 
D) Vərəmin lokal formasının əmələ gəlməsi 
E) Latent mikrobizm 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко, Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 
1999 
 
279) Tuberkulinə qarşı hiperergiyanın aşkarlanması nəyi sübut edir? 
 
A) Bütün sayılanları 
B) Superinfeksiyanı 
C) Orqanizmdə VMB –nin yüksək aktivliyini 
D) Vərəmin lokal formasını 
E) Parallergiyanı 
 
Ədəbiyyat: Рыжкова А.П., Фирсова В.А. Овсянкина Е.С., Кузмина Л.Э. 
Диагностика туберкулеза в современных условиях СПб. 1992 
 
280) İlkin yoluxma zamanı infeksiyanın orqanizmdə yayılmasının əsas yolları 
hansılardır? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Limfogen 
C) Limfohematogen 
D) Bronxogen 
E) Kontakt 
 
Ədəbiyyat: Кочнова И.Е.Сухановский В.П., Ильяш Н.Н, Малютина И.Д. Об 
особенностях современного туберкулеза у детей. Проб.туб. 1981 №1 
 
281) Rentgen-tomoqrafik müayinə zamanı infiltrasiya fazasında hansı qrup 
limfa vəzlərinin patoloji prosesə cəlb olunmasını aşkar etmək mümkün deyil? 
 
A) Botall axarının limfa vəzlərini 
B) Sol tərəfdə yuxarı bronxopulmonal 
C) Bifurkasion 
D) Ön bronxopulmonal 
E) Sol tərəfdə aşağı bronxopulmonal 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 



 

 

282) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərin vərəmi olan xəstələrdə müalicənin başlanğıc 
kombinasiyasının və preparatların dozasının seçilməsi hansı faktorlardan 
asılıdır? 
 
A) Zədələnmənin nəzərdə tutulan morfoloji substraktından 
B) Bütün sayılanlardan 
C) Uşağın yaşından və premorbid fonundan 
D) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərindəki prosesin yayılma dərəcəindən 
E) Spesifik prosesin fazasından 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
283) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərində aşkarlanan patoloji prosesin qeyri 
spesifik xarakterdə olmasını nə təyin edir? 
 
A) Qeyri-spesifik terapiyanın effektivliyi 
B) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin iki tərəfli simmetrik hiperplaziyası 
C) İki tərəfli limfa damarlarının reaksiyasının olması 
D) Bütün sayılanlar 
E) Əsas xəstəliyin zəifləməsi və ya onun müalicəsi fonunda döş qəfəsi daxili limfa 
vəzlərinin ölçüsünün kiçilməsi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
284) Spesifik prosesin fəallığının qiymətləndirilməsi hansı kriteriyalara 
əsaslanır? 
 
A) tuberkulin sınaqlarının dinamikası 
B) bakterioloji müayinənin nəticəsi 
C) xəstəliyin kliniki əlamətləri 
D) rentgen-tomoqrafik müayinələrin nəticələri 
E) bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: Фирсова В.А. Туберкулез органов дыхания – М.Медицина 1978 
 
285) İlkin vərəmdə bronxların zədələnməsinin mümkün variantlarına 
aşağıdakılardan hansı aid deyil? 
 
A) Diffuz kataral-irinli endobronxit 
B) Bronxlardakı infiltrativ dəyişikliklər 
C) Məhdud kataral endobronxit 
D) Peribronxit 
E) Bronxlardakı xoralı və fistullu proseslər 
 



 

 

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
286) İlkin vərəmdə bronxların zədələnməsini təsdiq edən yardımçı rentgenoloji 
əlamətlərə hansılar aiddir? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Bronx mənfəzinin tutulması 
C) Hipoventilyasiya 
D) Bronx-ağ ciyər səpələnməsi 
E) Bronx-ağ ciyər zədələnməsi 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
287) Ekssudativ plevritin prodromal dövrü üçün hansı klinik əlamətlər xasdır? 
 
A) Döş qəfəsində ağrılar 
B) Bütün sayılanlar 
C) Quru öskürək 
D) Subfebril hərarət 
E) İntoksikasiya sindromu 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
288) Xroniki gedişatlı ilkin vərəm üçün əsas xarakterik cəhət nədir? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Proqressivləşən torpid gedişat 
C) Dalğavari gedişat 
D) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərindəki morfoloji polimorfizm 
E) Xəstəliyin uzun müddət davam etməsi (2 ildən az olmayaraq) 
 
Ədəbiyyat: Василева М.П., Довгалюк И.Ф., Шац С.Б. Течение ослажнений 
первичного туберкулеза у детей в современных условиях Проб.туб. 1984 № 4 
 
289) Erkən yaşlı uşaqlar arasında vərəmin müasir epidemiologiyası üçün nə 
xarakterikdir? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Bakteriya ifraz edən xəstələrin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artması 
C) Xəstəlik və ölüm göstəricilərinin artması  
D) İlkin aşkar olunmuş vərəmli xəstələr arasında 3 yaşa qədər uşaqların xüsusi 
çəkisinin artması 
E) Vərəmin kəskin proqressivləşən formalarının üstünlük təşkil etməsi 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 



 

 

 
290) Uşaqlarda iri bronxların vərəminin diaqnostikası nəyə əsaslanır? 
 
A) Klinik kriteriyalara 
B) Traxeobronxoskopiyanın nəticələrinə 
C) Rentgenoskopiyaya 
D) Rentgen tomoqrafik müayinələrin nəticələrinə 
E) Laborator müayinələrin nəticələrinə (bakterial) 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
291) Uşaq və yeniyetmələr arasında aparılan tuberkulindiaqnostikanın məqsədi 
nədir? 
 
A) Kontaktlar arasında profilaktik tədbir kimi 
B) VƏP aparılması üçün kontingentin seçilməsi 
C) Differensial diaqnostika məqsədi ilə 
D) Əhali arasında vərəmə yoluxmanın səviyyəsini müəyyən etmək üçün 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
292) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi “müsbətdir” anlayışı nəyə uyğundur? 
 
A) Papulanın olmaması 
B) Papulanın ölçüsünün 4 mm-ə qədər olması 
C) İstənilən ölçüdə hiperemiyanın olması 
D) Tuberkulinodiaqnostika aparılan nahiyədə heç bir izin olmaması 
E) Papulanın ölçüsü 5 mm və daha artıq 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
293) Tuberkulindiaqnostikanın aparılması üçün əks göstərişlər hansılardır? 
 
A) Mantu sınağının əvəllər müsbət olması 
B) Əvəllər vərəm xəstəliyi keçirmək 
C) Vərəmli xəstə ilə təmasda olmaq 
D) Yaxından görmə 
E) İnfeksion xəstəliklər, sistem xəstəliklər, infeksion xəstə ilə təmasda olmaq 
 



 

 

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
294) Vərəm əleyhinə peyvəndin aparılması üçün əks göstərişlər hansılardır? 
 
A) Vərəmli xəstə ilə kontakt 
B) Vərəm xəstəliyi keçirilməsi 
C) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsinin şübhəli olması 
D) Bütün sayılanlar 
E) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsinin müsbət olması 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
295) Uşaqlar və yeniyetmələr arasında tuberkulindiaqnostikanın növlərinə hansı 
aiddir? 
 
A) Fərdi 
B) Klinik 
C) Bütün sayılanlar 
D) Kütləvi 
E) Provaksion 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
296) Ambulator şəraitdə tuberkulindiaqnotikanın hansı növü aparılır? 
 
A) 2TV-li standart tuberkulin məhlulu ilə 
B) Sadalananların heç biri 
C) 100 TV ilə 
D) Kox sınağı ilə 
E) Dərəcələnmiş dəri sınağı ilə 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
297) Tuberkulindiaqnostikanın növlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Moro sınağı 
C) Kox sınağı 



 

 

D) Pirke sınağı 
E) Dərəcələnmiş dəri sınağı 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
298) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi müsbət olan uşaqlar müayinə edilərkən 
hansı faktor nəzərə alınmalıdır? 
 
A) Yanaşı xəstəliklərin olması 
B) Bütün sayılanlar 
C) Papulanın ölçüsü 
D) VƏP-dən sonra keçən müddət 
E) Papulanın gərginliyi 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
299) Tuberkulindiaqnostika kimlərə ildə 2 dəfə aparılmalıdır? 
 
A) Əvəllər Mantu sınağı müsbət olan uşaqlara 
B) Risk qrupundan olan uşaq və yeniyetmələrə 
C) Vərəm xəstəliyinə görə VƏD-də qeydiyyatda olanlara 
D) Sadalananların heç biri 
E) Kalloid çapığı olanlara 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
300) Postvaksinal allergiya ilə infeksion allergiyanın differensasiya etdikdə nə 
nəzərə alınmalıdır? 
 
A) Mantu sınağının nəticəsi 
B) Bütün sayılanlar 
C) Vərəm əleyhinə peyvəndin aparılmasından sonra keçən müddət 
D) Çapığın ölçüsü 
E) Postvaksinal çapığın olub olmaması  
 
Ədəbiyyat: Особенности интерпретации пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л при 
определении виража туберкулиновых реакций у детей и подростков и методика 
определения инфицированности туберкулезом. Метод. Рекомендации Москва 
1980  
 



 

 

301) Vərəm əleyhinə peyvəndin ağırlaşmalarına aşağıdakılardan hansılar 
aiddir? 
 
A) Soyuq abses 
B) Bütün sayılanlar 
C) Kelloid çapıq 
D) Körpücüküstü və qoltuqaltı limfadenitlər 
E) Uzun müddət sağalmayan xoralar 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
302) Kütləvi tuberkulindiaqnostika hansı qatılıqlı tuberkulin ilə aparılır? 
 
A) 10 TV  
B) Bütün sayılanlar 
C) 2 TV  
D) 100 TV  
E) 5TV  
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
303) Doğum evində əks göstərişlərə görə VƏP almayan yenidoğulmuşlara 
peyvənd nə vaxt edilir? 
 
A) Tibbi əks göstəriş aradan qaldırıldıqdan  sonra Mantu sınağının nəticəsi nəzərə 
alınaraq 
B) 7 yaşında 
C) 2 aydan sonra 
D) 1 yaşında 
E) 3 yaşında 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
304) Fərdi tuberkulinodiaqnostika nə məqsədlə aparılır? 
 
A) vərəm əleyhinə aparılan müalicənin effektliliyini qiymətləndirmək üçün 
B) Vərəm prosesinin aktivliyini təyin etmək üçün 
C) Vərəmli xəstə ilə kontakt zamanı 
D) Bütün sayılanlar 
E) Vərəm prosesinin lokalizasiyasını təyin etmək üçün 



 

 

 
Ədəbiyyat: Особенности интерпретации пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л при 
определении виража туберкулиновох реакции у детей и подростков и методика 
апределения инфицировонности туберкулеза. Метод. Рекомендации Москва 
1980 
 
305) Kütləvi tuberkulindiaqnotika hansı yaşlarda aparılır? 
 
A) 3 yaşından 10 yaşa qədər 
B) 10 yaşından 20 yaşa qədər 
C) 1 yaşından 18 yaşına qədər 
D) 7 yaşından 15 yaşına qədər 
E) 2 aylığından 1 yaşına qədər 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
306) Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi hansı müddətə qeyd edilir? 
 
A) 72 saatdan sonra 
B) 24 saatdan sonra 
C) 2 saatdan sonra 
D) 5 gündən sonra 
E) 48 saatdan sonra 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
307) 2TV ilə Mantu sınağının nəticəsi müsbət kimi qiymətləndirilən uşaq və 
yeniyetmələrin müayinə planına nə daxil deyil? 
 
A) Qanın ümumi müayinəsi 
B) Flüoroqrafik müayinə 
C) Fizikal müayinə 
D) Bronxoskopik müayinə 
E) Bəlğəmin müayinəsi 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
308) Əvvəllər Mantu sınağının müsbət olması ilə əlaqədar qeydiyyatda olub, 
praktiki sağlam kimi qeydiyyatdan çıxmış uşaqlara təkrari profilaktik müalicə 
kursu hansı halda göstərişdir? 
 



 

 

A) Mantu sınağının ölçüsünün hiperergik reaksiya kimi qiymətləndirilməsi 
B) Mantu sınağında papulanın ölçüsünün əvvəlki illərə nisbətən 6 mm artması və ağır 
yanaşı xəstəliklər olduqda 
C) Mantu sınağında papulanın ölçüsünün 6 mm və daha çox olması 
D) Bütün sayılan hallarda 
E) Vərəmli xəstə ilə təmas olduqda 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
309) Mantu sınağının aparılmasına əks göstərişi olan uşaq və yeniyetmələr 
arasında vərəmə görə müayinə necə aparılır? 
 
A) Kvartalda 1 dəfə flüoroqrafik müayinə və immunoloji müayinələr 
B) İmmunoloji müayinələr 
C) Kvartalda 1 dəfə flüoroqrafik müayinə 
D) İldə 1 dəfə flüoroqrafik müayinə 
E) İldə 2 dəfə flüoroqrafik müayinə 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
310) Uşaq və yeniyetmələr arasında kütləvi vərəm əleyhinə müayinə planına nə 
daxildir? 
 
A) İldə 1 dəfə flüoroqrafik müayinə və tuberkulindiaqnostika 
B) İldə 2 dəfə flüoroqrafik müayinə 
C) İldə 1 dəfə immunoloji testlər 
D) Kvartalda bir dəfə bəlğəmin mikroskopik müayinəsi 
E) İldə 2 dəfə bəlğəmin mikroskopiyası 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
311) Uşaq və yeniyetmələr arasında vərəmdən sonrakı kiçik qalıq əlamətlərinə 
hansılar aiddir? 
 
A) Qruplaşmış ocaqlar 
B) Bir neçə qrup limfa vəzində kalsinatrlar 
C) Ağciyərlərdə və limfa vəzlərində tək kalsinatlar, bir seqment səviyyəsində olan 
fibroz 
D) Massiv fibroz 
E) Tuberkuloma 



 

 

 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
312) Uşaq və yeniyetmələr arasında keçirilmiş vərəmdən sonrakı böyük qalıq 
əlamətlərinə hansılar aiddir? 
 
A) 1-2 pay həcmində pnevmoskleroz 
B) Ağ ciyərlərdə çox saylı bərkimiş və kalsinatlaşmış ocaqlar 
C) Bütün sayılanlar 
D) Bir pay həcmində pnevmoskleroz və bronxoektazlar 
E) Massiv kalsinasiya (bir neçə qrup limfa vəzində) 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
313) İkincili vərəm zamanı infeksiya orqanizmdə hansı yollarla yayıır? 
 
A) Təmas ilə 
B) Bronxogen 
C) Bronxogen, limfogen və hematogen 
D) Cift vasitəsi ilə 
E) Hematogen 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
314) Ağ ciyər vərəminin ikincili formalarına hansılar aiddir? 
 
A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi 
B) Mantu sınağının 3 il ardıcıl müsbət olması 
C) Vərəm intoksikasiyası 
D) İlkin vərəm kompleksi 
E) Ocaqlı ağ ciyər vərəmi, infiltrativ, səpələnmiş, fibroz kavernoz, sirrotik vərəm 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
315) Miliar vərəm zamanı ocaqların ölçüsü nə qədər olur? 
 
A) 0.2 sm-ə qədər 
B) 2 sm-ə qədər 
C) 1 sm-ə qədər 
D) 0.4 sm-ə qədər 
E) 0.6 sm-dən artıq 



 

 

 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
316) Ocaqlı ağ ciyər vərəmi üçün hansı əlamət xasdır? 
 
A) Xəstəliyin simptomsuz başlaması 
B) Xəstəliyin yüksək hərarətlə başlaması 
C) Xəstəliyin xroniki gedişata malik olması 
D) Mantu sınağının mənfi olması 
E) Simptomların çoxluğu ilə 
 
Ədəbiyyat: Шебанов В.Ф. Туберкулез 2-е издание Медицина 1981 
 
317) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası üçün hansı əlamətlər 
xarakterikdir? 
 
A) Tuberkulin sınaqlarının virajı ilə eyni zamanda inkişaf edən və ya ondan sonrakı 
illərdə ön plana çıxan funksional dəyişikliklər (bədən hərarətinin subfebril olması, 
iştahasızlıq və poliadenopatiya) və obyektiv intoksikasiya (tez yorulma, qıcıqlanma, 
halsızlıq, yuxunun pozulması və s.), simptomo kompleksi  
B) Tuberkulin sınağının ilk dəfə müsbət olması 
C) Qanhayxırma 
D) Yüksək hərarət 
E) Mantu sınağında əmələ qələn papuların ötən ilə nisbətən 6 mm və daha çox 
artması 
 
Ədəbiyyat: Похитонова М.П. Клиника, лечение и профилактика туберкулеза у 
детей-М.,1965 
 
318) Vərəm intoksikasiyası zamanı böyümüş periferik limfa vəziləri üçün hansı 
əlamət xarakterikdir? 
 
A) Periferik limfa vəziləri ölçüsünün böyük olması 
B) Periferik limfa vəzilərinin bərk elastik konsistensiyalı olması 
C) Periferik limfa vəzilərində fistulların olması 
D) Böyümüş limfa vəzilərinin palpasiya zamanı ağrılı olması 
E) Yumşaq elastik konsistensiyalı, ağrısız mikropoliadenopatiya 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
319) Vərəm intoksikasiyası zamanı müşahidə olunan rentgenoloji dəyişikliklər 
nədən ibarətdir? 
 
A) Məhdud lokal proseslər izlənilir 
B) Məhdud fibroz dəyişikliklər aşkar olunur 
C) Rentgenoloji dəyişikliklər müşahidə olunmur 



 

 

D) Qon ocağı aşkar olunmur 
E) Yayılmış sirrotik dəyişikliklər aşkar olunur 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
320) “Vərəm intoksikasiyası” diaqnozu qoyulmuş uşaq və yeniyetmələrə 
dispanser nəzarəti və müalicə taktikası nədir? 
 
A) Müalicə təyin edilmədən yalnız müşahidə aparılır 
B) 3 ay müddətində İzoniazidlə kimyəvi profilaktika kursu aparılır 
C) 1 il dispanser nəzarətində saxlanılır və yalnız sağlamlaşdırıcı tədbirlər kompleksi 
aparılır 
D) IB dispanser qrupu ilə qeydiyyata alınır və müvafiq müalicə və profilaktika 
tədbirləri aparılır 
E) Ümumi pediatrik şəbəkənin nəzarəti altında sağlamlaşdırıcı tədbirlər kompleksi 
həyata keçirilir 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr 
 
321) İlkin vərəm kompleksi ilə döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin 
differensiyası hansı müayinə metoduna əsasən aparılır? 
 
A) Rentgenoloji əlamətlərə əsasən 
B) İmmunoloji dəyişikliklərə əsasən 
C) Kliniki simptomokomplekslərə əsasən 
D) Hemoqrammada olan dəyişikliklərə əsasən 
E) Tuberkulinə olan həssaslığa əsasən 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
322) Ağırlaşmamış ilkin vərəm kompleksinin rentgenoloji reqresiyası necə 
gedir? 
 
A) İnfiltrativ mərhələ dağılma mərhələsi, massiv sirrozun formalaşması 
B) Pnevmonik mərhələ, dağılma mərhələsi, kavernanın formalaşması 
C) Pnevmonik mərhələ, sorulma mərhələsi, fibroz dəyişikliklərin formalaşması 
D) Pnevmonik mərhələ, bərkimə mərhələsi, infiltrativ fazaya keçid 
E) Pnevmonik mərhələ, sorulma mərhələsi, bərkimə mərhələsi, Qon ocağının 
formalaşması 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 



 

 

323) Rentgenoloji müayinələr zamanı bipolyarlıq simptomu vərəmin hansı 
formasında müşahidə olunur? 
 
A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmində 
B) Fibroz kaernoz vərəmdə 
C) Ağciyərin tuberkulyomasında 
D) Ocaqlı ağ ciyər vərəmində 
E) İlkin vərəm kompleksində 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
324) Rentgenoloji olaraq “Tut meyvəsi” simptomu hansı formalı vərəm üçün 
xarakterikdir? 
 
A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi üçün 
B) İlkin vərəm kompleksi üçün 
C) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi üçün 
D) Fibroz kavernoz ağ ciyər vərəmi üçün 
E) Sirrotik vərəm üçün  
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
325) Xəstədə düyünlü eritema müşahidə olunarsa onu hansı xəstəliklərlə 
differensiasiya etmək lazımdır? 
 
A) Limfaqranulyomatoz ilə 
B) Revmatizm, sarkoidoz və vərəm ilə 
C) Talassemiya ilə 
D) Trombositar purpura ilə 
E) Ürək çatmamazlığı ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
326) Profilaktik flüoroqrafik müayinələr zamanı uşaq və yeniyetmələrdə döş 
qəfəsi daxili limfa düyünlərində hiperplaziya aşkarlanarsa differensasiya hansı 
xəstəliklərlə aparılır?  
 
A) Sadalananların  hamısı ilə 
B) Sarkoma ilə 
C) Limfoqranulyomatoz ilə 
D) Vərəm ilə 
E) Sarkoidoz ilə 
 



 

 

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
327) Uşaq və yeniyetmələr arasında “vərəmə yoluxma” göstəricisi nəyi ifadə 
edir? 
 
A) Qeyri fəal formalı yaşlı vərəmli xəstələrin səviyyəsini 
B) Qeyri fəal formalı vərəmlə xəstə uşaq və yeniyetmərin səviyyəsini   
C) Uşaq və yeniyetmələr arasında tuberkulin sınağının “virajının” səviyyəsini 
D) “Mantu” sınağı “şübhəli” olanların səviyyəsini 
E) Vərəm infeksiyası rezervuarının həcmini və yeni xəstələnmə hallarının yaranma 
ehtimalını 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
328) Mantu reaksiyası allergik reaksiyaların hansı tipinə aiddir? 
 
A) Yüksək həssaslıqlı allergik reaksiya 
B) Allergik dermatitlər 
C) Kvinke ödemi 
D) Ləng tipli allergik reaksiya 
E) Allerqozlar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
329) Uşaq və yeniyetmələr arasında vərəm xəstəliyinin proqnozuna hansı amillər 
təsir edir? 
 
A) Müalicənin adekvatlığı 
B) Sadalananların hamısı 
C) Yanaşı xəstəliklərin olması 
D) Xəstəliyin hansı mərhələdə aşkar edilməsi 
E) Mikobakteriyaların antibakterial preparatlara həssaslığı  
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
 
Bölmə 5. Yaşlılarda tənəffüs orqanının vərəmi 
 
 
330) Genezinə görə hansı kliniki forma ilkin vərəm xəstəliyi sayılır? 
 
A) Ocaqlı vərəm 
B) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi 
C) Fibroz kavernoz vərəm 



 

 

D) İlkin vərəm kompleksi 
E) Səpələnmiş ağciyər vərəmi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
331) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəminin tumoroz forması nə 
ilə xarakterizə olunur? 
 
A) Limfa vəzilərinin zədələnmə ölçüsünün böyük olması ilə 
B) Bütün sayılan əlamətlər ilə 
C) Hiperergik tuberkulin sınaqları ilə 
D) Güclü kazeoz-nekroz ilə 
E) Ağırlaşma ilə nəticələnən gedişata malik olması ilə 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
332) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmi nə ilə fəsadlaşa bilər? 
 
A) Bütün sayılanlarla 
B) Bronxların vərəmi ilə 
C) Plevritlə 
D) Atelektaz ilə (bronx ağ ciyər zədəlnməsi ilə) 
E) Disseminasiya (limfogen və bronxogen) ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
333) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin tumoroz forması 
infiltrativ formadan aşağıdakı hansı rentgenoloji əlamətə görə fərqlənir? 
 
A) Kökün kölgəsi adi qaydada yerləşib 
B) Kökün kölgəsinin xarici konturları aydın deyil 
C) Kökün kölgəsi deformasiya olunur və yayılır 
D) Kökün kölgəsi genişlənib, konturları aydın forması girintili çıxıntılı və dairəvidir 
E) Kökün kölgəsinin strukturu yayılıb 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
334) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi zamanı ağ ciyərdə baş vermiş 
atelektazın rentgenoloji xarakteristikası hansıdır? 
A) Destruksiya boşluğu ilə müşahidə olunan infiltrat 
B) Üçbucaq formasında kölgəlik  
C) Ağ ciyərin orta nahiyəsində infiltrat 
D) Sadalananların heç biri 
E) Payarası infiltrativ dəyişiklik 



 

 

 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
335) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi zamanı mikobakteriya ifrazı nə ilə 
izah olunur? 
 
A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin payarası plevritlə fəsadlaşması ilə 
B) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin infiltrasiya mərhələsi ilə 
C) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin atelektazı ilə 
D) Heç biri ilə 
E) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin bronxa fistul verməsi ilə 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
336) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi hansı xəstəliklərlə 
differensiasiya olunmalıdır? 
 
A) Sarkoidoz ilə 
B) Bəd xassəli şiş ilə 
C) Qeyri spesifik limfadenit ilə 
D) Limfoqranulyomatoz ilə 
E) Bütün sayılanlarla 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
337) Yaşlılarda döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi və döş qəfəsi daxili limfa 
vəzlərinin sarkaidozunu differensasiya edərkən hansı əlamət ilk öncə nəzərə 
alınmalıdır? 
 
A) Döşqəfəsi daxili limfa vəzlərinin zədələnməsi zamanı güclü klinik simptomların 
olması 
B) Sarkoidozda proses simmetrik və fazalı gedişə malik olur 
C) İntoksikasiya simptomlarının olması 
D) Döş qəfəsində ağrıların olması 
E) Limfa vəzlərinin zədələnmə dərəcəsinin aşağı olması 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
338) Yaşlı xəstələrdə döş qəfəsi daxili limfa vəzlərində kalsinatların olması nə ilə 
əlaqədardır? 
 
A) Keçirilmiş döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin kliniki sağalma nəticəsində 
böyük və kiçik qalıq əlamətləri ilə 



 

 

B) Vərəm dəyişikliklərinin fəallığını dəqiqləşdirmək lazımdır 
C) Vərəm prosesi fəaldır 
D) Vərəm xroniki formaya keçib 
E) Vərəm prosesi fəallığını itirib 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
339) Ağ ciyərdə payarası plevranın qalınlaşması necə qiymətləndirilməlidir? 
 
A) Keçirilmiş payarası plevritdən sonra böyük qalıq əlaməti 
B) Payarası infiltrat 
C) Ağ ciyərin 4-5-ci seqmentinin atelektazı 
D) Ağ ciyərdə şiş prosesinin olması 
E) Paya gedən bronxun vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Шебанов В.Ф. Туберкулез 2-е издание Медицина 1981 
 
340) Kəskin miliar ağ ciyər vərəmi ən çox harada lokalizə olunur? 
 
A) Ağ ciyər və visseral üzvlər 
B) Qara ciyər və dalaq 
C) Böyrək və baş beyin qişaları 
D) Ağ ciyər və dalaq 
E) Dalaq və böyrəklər 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
341) Kəskin miliar vərəm zamanı hansı nəticə qənaətbəxş sayıla bilər? 
 
A) Bərkimə 
B) Ekssudasiya mərhələsindən proliferasiya mərhələsinə keçid 
C) Fibroz-sklerotik dəyişikliklərin inkişaf etməsi 
D) Yarım sorulma mərhələsi 
E) Tam sorulma və kalsinatlaşma ilə nəticələnmə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
342) Yarım kəskin gedişatlı ağciyərin hematogen səpələnmiş vərəmi zamanı ağ 
ciyərdəki ocaqlar nə böyüklükdə olur? 
 
A) Orta 
B) Böyük 
C) Sayılanların hər biri ola bilər 
D) Orta -böyük 



 

 

E) Kiçik 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
343) İnfiltrativ vərəmdə bir payın prosesə cəlb olunması necə adlanır? 
 
A) Bronxogen səpələnmə 
B) İnfiltrativ vərəm dağılma mərhələsində 
C) Perissisurit 
D) Asman tipli infiltrat 
E) Lobit 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
344) Limfogen səpələnmiş vərəmin kliniki sağalması üçün ən əhəmiyyətli 
morfoloji əlamətləri hansılardır? 
 
A) Kazeoz kütlə  
B) Bütün sayılanlar 
C) Produktiv dəyişikliklər  
D) Ekssudasiya 
E) Kalsinatlar 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
345) Bronxogen səpələnmiş ağ ciyər vərəmi zamanı rentgenoqrammada aşkar 
olunan əlamətlər hansılardır? 
 
A) İri ölçülü ocaqlar 
B) Kiçik ölçülü ocaqlar 
C) Müxtəlif ölçülü ocaqlar, peribronxial dəyişikliklər 
D) Peribronxial dəyişikliklər 
E) Orta ölçülü ocaqlar 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
346) Bronxogen səpələnmiş vərəm zamanı ağ ciyərin hansı hissələri ən çox 
zədələnir? 
A) Sadalananların heç biri 
B) Aşağı və orta pay 
C) Yuxarı paylar 
D) Bütün ağ ciyər 
E) Hər iki ağ ciyər 
 



 

 

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
347) Bronxogen səpələnmiş vərəm zamanı qənaətbəxş dinamika üçün nə 
xarakterdir? 
 
A) Ocaqların sorulması və kalsinatlaşması 
B) Bronxların divarlarının daralması 
C) Ocaqların bərkiməsi 
D) Ocaqların kalsinatlaşması 
E) Bronx keçiriciliyinin pozulması və hissəvi hipovensilyasiya 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
348) “Ocaqlı vərəm” dedikdə rentgenoloji olaraq nə nəzərdə tutulur? 
 
A) Diametri 1 sm-ə qədər olan iltihabi törəmə kölgəsi 
B) Ağ ciyərin iki payında yerləşən iltihabi kölgəlik 
C) Diametri 1 sm-dən yuxarı olan yeni törəmə kölgəsi 
D) Bütün sayılanlar 
E) Ağ ciyərlərin bir payında yerləşən və ölçüsü 2 sm-dən yuxarı iltihabi prosesi əks 
etdirən kölgəlik 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
349) Ocaqlı ağ ciyər vərəmində ocaqların yerləşməsi nə ilə xarakterizə olunur? 
 
A) Ocaqların sıx yerləşməsi ilə 
B) Bir, iki ocağın bir seqmentdə yerləşməsi ilə 
C) Simmetrik hər iki ağ ciyərdə zədələnmə ilə 
D) Ocaqların zəncirvari yerləşməsi ilə 
E) Ocaqların xaotik yerləşməsi ilə 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
350) Ocaqlı ağ ciyər vərəminin fəallığını dəqiq əks etdirən hansı əlamətlər 
mövcuddur? 
 
A) Ümumi zəiflikdən, yorulma, azacıq bəlğəm ifrazı müşayət olunan öskürəkdən 
şikayət 
B) Sayılanların hamısı 
C) Ex juvantibus spesifik kimyəvi terapiya nəticəsində müsbət rentgenoloji 
dəyişikliklərin müşahidəsi 
D) Vərəm mikobakteriyalarının aşkar edilməməsi 



 

 

E) Mantu, zülal-tuberkulin və immun-tuberkulin sınaqlarının nəticəsinin zəif müsbət 
olması 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
351) Vərəm residivlərinin əmələ gəlməsi nə ilə bağlıdır? 
 
A) Ağ ciyərlərdə olan qalıq əlamətlərinin xarakteri 
B) Yanaşı xəstəliklərin olması 
C) Xəstələrin kliniki sağalmış kimi vaxtından əvvəl qiymətləndirilməsi 
D) Bütün sayılanlarla 
E) Vərəm mikobakteriyalarının vərəm əleyhinə pereparatlara davamlığı 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 
1998 
 
352) İnfiltrativ vərəm Asman forması eozinofil pnevmoniyasından necə 
fərqləndirilir?  
 
A) İnfiltrativ vərəmdə qısa müddətli, qeyri spesifik müalicə heç bir rentgenoloji 
dinamika vermir 
B) Bütün sadalananlar düzdür 
C) Rentgenoloji dinamika olmur və digər ağ ciyər yoluxur 
D) İnfiltrativ vərəmdə qısa müddətli, qeyri spesifik aparılan müalicə rentgenoloji 
dinamika vermir, lakin xəstənin hərarəti enir 
E) Rentgenoloji dinamika olmamaqla yanaşı xəstənin vəziyyəti yüngülləşir 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
353) Aşağıda göstərilən kontingentlərdən hansı vərəmə görə risk qrupu sayılır? 
 
A) Miqrantlar və qaçqınlar 
B) Sayilanların heç biri 
C) Sanitar gigiyenik normalara əməl edənlər 
D) Normal həyat tərzi keçirənlər 
E) Obliqat qruplar 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
354) Keçirilmiş vərəmdən sonra kiçik qalıq əlamətləri və şəkərli diabeti olan  
xəstələr neçə il dispanser müşahidəsində olmalıdırlar? 
A) Ömürlük 
B) Müalicədən sonra 6 ay 



 

 

C) 3 il 
D) 1 il 
E) 2 il 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
355) Dairəvi infiltrat rentgenoloji olaraq ilk növbədə hansı xəstəliklərlə 
differensiasiya olunmalıdır? 
A) Ağ ciyər xərçəngi ilə 
B) Sayılanların hamısı  
C) Abseslə 
D) Say Retension kista və ya xoşxassəli şişlə  
E) Pnevmoniya ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
356) Buludvari bənzər infiltratın ən xarakterik rentgenoloji əlamətləri 
hansılardır? 
 
A) Dairəvi infiltrativ dəyişiklik 
B) Aydın konturları olmayan ətrafında ocaqlar müşahidə olunan az intensiv kölgəlik 
C) Ortasında dağılma boşluğu olan aydın sərhədlərə malik infiltrat 
D) Dağılma boşluğu olmayan aydın sərhədlərə malik infiltrat 
E) Ayrı-ayrı seqmentlərdə məhdud infiltratlar 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
357) Vərəm lobiti zamanı rentgenoqrammada nə təyin edilir? 
 
A) Bütün sayılan əlamətlər 
B) Bronxogen səpələnmiş ocaqları 
C) Ağ ciyərin bütün payını və ya onun böyük hissəsini əhatə edən qeyri homogen 
kölgəlik sahəsi (ocaqlar və dağılma boşluğunun hesabına 
D) Hissəvi olaraq payı əhatə edən kölgəlik 
E) Total şəkildə iki və ya üç payın infiltrativ dəyişikliyi 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
358) Lobitin effektiv müalicəsindən sonra hansı rentgenoloji əlamətlər 
formalaşır? 
 
A) Atelektaz 
B) Emfizema 
C) Pnevmoskleroz sahəsi 



 

 

D) İri ocaqlar 
E) Ocaqlı pnevmoskleroz sahəsi 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
359) Kazeoz pnevmoniyanın və infiltrativ vərəmi əsas morfoloji fərqi nədir? 
 
A) Kazeoz-nekrozun üstünlük təşkil etməsidir 
B) Zədələnmən həcminin böyüklüyü və dağılma ilə müşahidə olunan kazeoz 
nekrozun ətraf toxumaya siarət etməsi 
C) Kazeoz nekrozun atelektazla yanaşı getməsi 
D) Dağılma boşluğuna daha tez-tez təsadüf edilməsidir 
E) Bronxogen disseminasiyaya meyillilikdir 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
360) Patoloji pnevmotoraksın səbəbini aydınlaşdırmaq üçün hansı metod 
üstünlük təşkil edir? 
 
A) Kompüter tomoqrafiyası 
B) Kökdən keçən tomoqrafiya 
C) Rentgenoskopiya 
D) Flüoroqrafiya 
E) Zonoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
361) Kazeoz pnevmoniya göstərilənlərdən hansı ilə xarakterizə olunur? 
 
A) VMB –nin tapılmaması ilə 
B) VMB ifrazının çoxlu miqdarda olması ilə 
C) VMB ifrazının nadir hallarda olması ilə 
D) VMB –nin bir dəfə ifrazı ilə 
E) VMB ifrazının azlığı ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
362) Tuberkulyoma hansı xəstəliklərlə differensasiya olunur? 
 
A) Asperğilyoma 
B) Sayılanların hamısı 
C) Exinokokk 
D) Ağ ciyərin xoş xassəli şişləri 



 

 

E) Ağ ciyər xərçəngi 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
363) Kazeoz pnevmoniyanın effektiv müalicəsindən sonra adətən hansı kliniki 
forma əmələ gəlir? 
 
A) Qrup şəkilli ocaqlar 
B) Pnevmosirroz sahəsi 
C) Çox saylı tuberkulyomalar 
D) Ocaqlı pnevmoskleroz 
E) Fibroz-kavernoz vərəm 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
364) Sadalanlardan hansı tuberkyuloma zamanı vərəm prosesinin fəallaşmasını 
göstərir? 
A) Tuberkulyomanın dağılması 
B) İntoksikasiya simptomlarının əmələ gəlməsi 
C) Tuberkulyomanın ətrafında perifokal reaksiyanın əmələ gəlməsi 
D) Bəlğəmdə vərəm mikobakteriyaların aşkar olunması  
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
365) Tuberkuloma nəyə deyilir? 
 
A) Kalsinat 
B) İçərisi jeleyəbənzər maye ilə dolu törəmə 
C) 15 mm və daha böyük diametrdə kapsula ilə əhatə olunmuş kazeoz nekrotik fokus  
D) Qamartoma 
E) Dairəvi infiltrat 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
366) Ağ ciyər tuberkuloması adətən hansı xəstəliklərlə differensasiya edilə bilər? 
 
A) Qamartoxondroma ilə 
B) Dolmuş kistalar ilə 
C) Aspergilyoma ilə 
D) Bütün cavablar doğrudur 
E) Periferik xərçəng ilə 



 

 

 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
367) Subplevral yerləşmiş şarabənzər kölgəlik aşkar olunarkən diaqnozu 
verifikasiya etmək üçün məqsədəuyğun müayinə nə sayılır? 
 
A) Bronxoskopik biopsiya 
B) Plevroskopiya 
C) Kateter biopsiyası 
D) Ağ ciyərin transtorokal punksion biopsiyası 
E) Mediastinoskopiya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
368) Kavernoz vərəmin formalaşmasında aşağıdakılardan hansı istisnadır? 
 
A) Dağılma mərhələsində olan səpələnmiş ağ ciyər vərəmi 
B) Dağılma mərhələsində olan tuberkuloma 
C) Dağılma mərhələsində olan ocaqlı ağ ciyər vərəmi 
D) Fibroz-kavernoz ağ ciyər vərəmi 
E) Dağılma mərhələsində olan infiltrativ ağ ciyər vərəmi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
369) Kavernoz vərəmin müalicəsindən sonra hansı variant progresivləşmə hesab 
olunur? 
 
A) Kavernanın fibroz kavernoz vərəmə keçməsi 
B) Kavernanın dolaraq tuberkuloma əmələ gətirməsi 
C) Kavernanın çapıqlaşaraq çapıq ocağı əmələ gətirməsi 
D) Sadalanların heç biri 
E) Kavernanın ikincili kistaya keçidi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
370) Kavernoz vərəm hansı xəstəliklərlə diferensasiya olunur? 
 
A) Bronxoektaz ilə 
B) Havalı kista ilə 
C) Bütün sayılanlarla 
D) Dağılma fazasında olan vərəmin istənilən forması ilə  
E) Xroniki abses ilə 



 

 

 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
371) Ocaqlı vərəmdən sonra kiçik qalıq əlamətləri olan şəxs hansı müəssisələrdə 
və hansı vəzifədə işləyə bilməz? 
A) Körpələr evində 
B) Mənzil istismar idarəsində  
C) Məktəbin yuxarı siniflərində dərs deyən müəllim 
D) İnfeksion xəstəxanada tibb bacısı 
E) İnfeksion xəstəxanada xadimə 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
372) Vərəmin kavernoz forması ilə xərçəngin dağılmış formasının 
differensiasiyası hansı dəqiq metodlarla aparılır? 
 
A) Rentgenoloji 
B) “Ex juvantibus” müalicə və dinamik müşahidələr 
C) Bakterioloji və sitohistoloji 
D) Biokimyəvi və immunoloji 
E) Bronxoloji 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
373) “Təzə” destruktiv prosesin fibroz-kavernoz vərəmə keçidini təmin edən 
faktorlar hansılardır? 
 
A) Xəstələrin dərmanlara qarşı dözümsüzlüyü və VMB –nin dərmanlara davamlı 
olması 
B) Xəstələrə təyin olunan dərmanlarının keyfiyyətsizliyi 
C) Ciddi yanaşı xəstəliklər 
D) Xəstələrə təyin olunan müalicənin düzgün olmaması 
E) Bütün cavablar doğrudur 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
374) Fibroz-kavernoz vərəmin formalaşmasında hansı kliniki forma istisna 
təşkil edir? 
 
A) İnfiltrativ vərəm 
B) Ocaqlı vərəmin  dağılma mərhələsi 
C) Səpələnmiş vərəmin dağılma mərhələsi 



 

 

D) Kavernoz vərəm 
E) Ocaqlı vərəmin  sorulma mərhələsi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
375) Fibroz kavernoz vərəm son mərhələdə hansı kliniki formaya keçə bilər? 
 
A) Ocaqlı vərəm 
B) Kavernoz vərəm 
C) İnfiltrativ vərəm 
D) Sadalanların heç biri 
E) Sirrotik vərəm 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
376) Fibroz-kavernoz ağciyər vərəminin ən çox təsadüf edilən spesifik 
ağırlaşmaları hansılardır? 
 
A) Sümük oynaq sisteminin vərəmi 
B) Bağırsaq vərəmi 
C) Bronxların vərəmi (baş, pay, seqmentar bronxlar) 
D) Gözün vərəmi 
E) Dəri vərəmi 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
377) Aşağıda göstərilən hansı kliniki formada kütləvi mikobakteriya ifrazı daha 
çox müşahidə olunur? 
 
A) Kavernoz vərəmdə 
B) İnfiltrativ vərəmin dağılma mərhələsində  
C) Eksudativ plevrit zamanı 
D) Ocaqlı vərəmdə 
E) İnfiltrativ vərəmdə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
378) Fibroz-kavernoz vərəmli xəstələrin kimyəvi terapiyasının nəticəsiz 
qalmasının əsas səbəbləri hansılardır? 
 
A) Kazeoz nekrozlu kavernanın olması 
B) Sadalananların hamısı 
C) VMB –nin dərman preparatlarına davamlı olması və xəstələrdə spesifik 
preparatlara qarşı dözümsüzlük 



 

 

D) Kavernanın divarında kobud fibroz kapsulun olması 
E) Dərman preparatlarının keyfiyyətsizliyi 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
379) Fibroz- kavernoz vərəmli xəstələrin cərrahi müdaxiləsinin effektliliyini 
artıran səbəblər hansılardır? 
 
A) Xroniki ağ ciyər, ürək və tənəffüs çatmamazlığının müalicəsi 
B) Cərrahi əməliyyatdan əvəllki spesifik kimyəvi terapiya 
C) Bütün sayılanlar 
D) Ağ ciyər rezeksiyası (lobektomiya, pulmonektomiya) ilə yanaşı torokoplastika və 
kavernotomiya əməlliyatlarının aparılması 
E) Yanaşı xəstəliklərin müalicəsi 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
380) Fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin ölümünə səbəb nə olur? 
 
A) Ciddi yanaşı xəstəliklər (miokard infarktı, xərçəng və s.) 
B) Ağ ciyər vərəminin proqressivləşməsi 
C) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəminin qoşulması (meningit və s.) 
D) Ağ ciyər-ürək çatışmazlığı və tromboemboliya xəstəliyi 
E) Ağ ciyər qanaxması və daxili orqanların amiloidozu 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
381) Sirrotik vərəm hansı halda formalaşa bilməz? 
 
A) Kazeoz pnevmoniya və fibroz kavernoz ağ ciyər vərəmindən sonra 
B) Plevranın vərəmindən sonra 
C) Metodik təlimata uyğun müalicə olunan ocaqlı və infiltrativ vərəmdən sonra 
D) Bronxların vərəmi ilə fəsadlaşmış döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmindən 
sonra 
E) Bronxların vərəmi ilə fəsadlaşmış ocaqlı və infiltrativ ağ ciyər vərəmindən sonra 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
382) Sirrotik vərəmin formalaşmamasında rolu olan faktorlar hansılardır? 
 
A) Bronx ağacının zədələnməsi 
B) Düzgün metodik təlimata uyğun spesifik müalicənin aparılması 
C) Xəstəliyin uzun müddət sürməsi 
D) Müalicədəki nöqsanlar 
E) Ağ ciyərin müalicəvi kollapsının tətbiqi 
 



 

 

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
383) Vərəmdən sonra formalaşan sirrotik qalıqlarla sirrotik vərəmin fərqi 
hansıdır? 
 
A) Ağ ciyərlərdə dağılma boşluqlarının olması 
B) Patoloji prosesin strukturunda ocaqlı dəyişikliklərin aktivliyini saxlanması 
C) Vərəm prosesinin fəallığının saxlanılması 
D) Sirrozun daha massiv olması və fəallığının saxlanılması 
E) Spesifik prosesin aktivliyinin sönməsi 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
384) Sirrotik vərəmin klinik simptomatikası nədən asılıdır? 
 
A) Bütün sayılanlardan 
B) Sadalanların heç birindən 
C) Vərəm prosesinin sorulma mərhələsində olmasından 
D) Sirrotik vərəmin patogenezindən 
E) Zədələnmənin yayılma səviyyəsindən  
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
385) Kavernoz vərəm üçün cərrahi müdaxiləyə hansı hal əks göstərişdir? 
 
A) Ağ ciyər ürək çatmamazlığı 
B) Mikobakteriya ifrazının davam etməsi 
C) Ürək damar çatmamazlığı 
D) Bütün sadalananlar 
E) Prosesin iki tərəfli və yayılmış olması 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
386) Sirrotik vərəm üçün hansı hal fəsad sayılmır? 
 
A) Qanhayxırma və ağ ciyər qanaxmaları 
B) Tənəffüs və ürək çatmamazlığı 
C) Bakterial və göbələk infeksiyaları 
D) Parazitar və virus infeksiyaları 
E) Daxili orqanların amiloidozu 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
387) Sirrotik ağ ciyər vərəmi zamanı ağ ciyər hemmoragiyalarının səbəbi nədir? 
 
A) Bronx və ağ ciyərlər damarlarının zədələnməsi 



 

 

B) Bakteriya və göbələklərin toksinləri ilə zədələnmiş kiçik qan dövranı damarları 
C) Sayılanların heç biri 
D) Sayılanların hamısı 
E) Ağ ciyərin tromboembolik xəstəliyinin başlanması 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
388) Torokoplastika əməliyyatı  nə vaxt aparılır? 
 
A) Kaverna orta payda yerləşdikdə 
B) Miliar vərəmdə 
C) Səpələnmiş ağ ciyərinin çox saylı destruksiyaları olduqda 
D) Kaverna ağ ciyərin kökünə yaxın yerləşdikdə 
E) Kaverna subplevral yerləşdikdə 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
389) Vərəm iltihabı zamanı birləşdirici toxumanın həddən artıq çox inkişaf 
etməsinin qarşısını nə alır? 
 
A) Ağ ciyər vərəmin və döşqəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin erkən 
diaqnostikası və fəsadlaşmanın qarşısının alınması 
B) Xəstəliyin vaxtında aşkar edilməsi 
C) Yanaşı xəstəliklərin aşkarı və vaxtında müalicə edilməsi 
D) Bütün cavablar doğrudur 
E) Vərəmin kompleks müalicəsinin o cümlədən patogenetik müalicənin rasional 
təşkili 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
390) Sirrotik vərəm zamanı cərrahi əməliyyata hansı halda göstəriş vardır? 
 
A) Birtərəfli və nisbətən məhdud, bronxoektazlı proseslərdə 
B) Bütün cavablar düzgündür 
C) Ağır tənəffüs və ürək –damar çatmamazlığın olmaması 
D) Bir tərəfli sirrotik dəyişikliklər  
E) Cavan və orta yaş 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
391) Vərəm infeksiyasının plevraya yayılmasında hansı mexanizm istisna təşkil 
edir? 
 
A) Hematogen 



 

 

B) Limfogen 
C) Ağ ciyər tamlığının pozulması ilə əlaqədar 
D) Bronxogen 
E) Limfogen və hematogen 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
392) Vərəm plevriti zamanı hansı morfoloji dəyişikliklər müşahidə oluna bilər? 
 
A) Kazeoz nekroz 
B) Bütün sayılanlar 
C) İltihabın ekssudasiya mərhələsi 
D) Vərəm qabarcıqları 
E) Spesifik iltihab 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
393) Fibrinoz plevrit üçün hansı klinik simptomlar xarakterdir? 
 
A) Döş qəfəsində daimi ağrılar 
B) Tənginəfəslik 
C) Sadalananların hamısı 
D) Tənəffüsün çətinləşməsi 
E) Döş qəfəsində tənəffüs zamanı ağrılar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
394) Fibrinoz plevrit zamanı hansı fizikal simptomlar aşkar olunur? 
 
A) Perkutor səsin qısalması və tənəffüsün zəifləməsi 
B) Səs titrəməsinin qüvvətlənməsi 
C) Perkutor səsin timpanit olması  
D) Tənəffüsün güclənməsi 
E) Yaş xırıltıların eşidilməsi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
395) Ekssudativ plevritlərdə  bitişmələrin qarşısını almaq üçün hansı 
qlükokortikoid dərmanın plevraya yeridilməsi məsləhətdir? 
 
A) Prednizalon 
B) Metapril 



 

 

C) Deksametazon 
D) Heç biri 
E) Hidrokortizon 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
396) Ekssudativ plevrit zamanı rentgenoloji olaraq hansı dəyişikliklər təyin 
olunur? 
 
A) Ağ ciyərlərdəki patologiyanın xarakteri və plevraya yayılması 
B) Bütün sayılanlar 
C) Orta divar aralığı orqanlarının əks tərəfə yerini dəyişməsi 
D) Yığılmış ekssudatın miqdarı 
E) Plevral birləşmələrin olması və ya olmaması 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
397) Plevranın massiv sirrozu zamanı effektiv müalicə taktikası hansıdır? 
 
A) Tək izoniazidlə daimi müalicə 
B) Müalicə etmək lazım deyil 
C) Plevroektomiya 
D) Residiv əleyhinə müalicə 
E) 4 spesifik dərmanın kombinasiyası ilə uzun müddətli müalicə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
398) Ekssudatın qanlı olması hansı xəstəlik haqqında düşünməyə vadar edir? 
 
A) Plevritin xroniki və ya uzanmış mərhələyə keçməsi  
B) Vərəm etiologiyalı plevrit  
C) Plevritin iltihabi mənşəli olması  
D) Xərçəng  
E) Diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
399) 30 yaşınadək xəstələrdə plevritin hansı forması daha çox müşahidə olunur? 
A) Bütün sayılanlar 
B) Vərəm plevriti 
C) Şiş mənşəli plevrit 
D) Metapnevmonik plevrit 
E) Ürək damar patologiyası ilə əlaqədar 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 



 

 

 
400) Ekssudativ plevritlərdə eksudatın evakuasiyasının əhəmiyyəti nədədir? 
 
A) Evakuasiya spontan pnevmatoraksın qarşısını alır 
B) Yalnız müalicəvi əhəmiyyət kəsb edir 
C) Diaqnostik və müalicəvi əhəmiyyəti var 
D) Heç bir əhəmiyyət kəsb etmir 
E) Yalnız diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
401) Kisələşmiş plevrit zamanı punksiyanın aparılması üçün hansı müayinə 
metodu tətbiq olunmalıdır? 
 
A) Perkussiya 
B) Ağ ciyərlərin ön rentgenoqramması 
C) Yan proyeksiyada çəkilmiş rentgenoqrafiya, USM 
D) Ağ ciyərlərin arxa proyeksiyada rentgenoqramması 
E) Sayılanların heç biri 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
402) Yuxarı tənəffüs yollarının ağız qırtlaq hissəsində vərəm xəstəliyi ən çox 
hansı hissəni zədəliyir? 
 
A) Dilin selikli qişasını 
B) Ağız qırtlaq hissəsində vərəm olmur 
C) Qırtlağın selikli qişasını 
D) Udlağın selikli qişasını 
E) Badamcıqları 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
403) Qırtlağın vərəmi ən çox hansı kliniki formada müşahidə olunur? 
 
A) Ocaqlı vərəm 
B) İlkin vərəm kompleksi 
C) İnfiltrativ vərəm 
D) Fibroz-kavernoz vərəm 
E) Döşdaxili limfa düyünlərinin vərəmi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 



 

 

404) Qırtlağın vərəmi  hansı kliniki formanın ağırlaşması kimi müşahidə oluna 
bilər? 
 
A) İnfiltrativ vərəmdə 
B) İlkin vərəm kompleksində 
C) Ocaqlı vərəmdə 
D) Döşdaxili limfa düyünlərinin vərəmində 
E) Hematogen səpələnmiş vərəmdə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
405) İri bronxların vərəmə yoluxması hansı yolla baş verir? 
 
A) Bütün sayılanlarla 
B) Bəlğəm vasitəsi ilə  
C) Sayılanların heç biri 
D) Limfogen yolla 
E) Hemotogen yolla 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
406) Ağ ciyərdə rentgenoloji olaraq spesifik dəyişiklik olmadan 2-3 dəfə 
mikroskopik metodla mikobakteriyanın tapılması hansı halda müşahidə 
olunur? 
 
A) Ağız boşluğunun vərəmində 
B) Bronxun vərəmində 
C) Plevrada kalsinatlaşmış ocaq olanda 
D) Belə hal ola bilməz 
E) Perisissuritdə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
407) Divaralığının xəstə tərəfə yerini dəyişməsi-“Vintil” simptomu hansı xəstəlik 
üçün xarakterdir? 
A) Eksudativ plevrit 
B) İnfiltrativ vərəm 
C) Abses 
D) Ağ ciyərin blastoması 
E) Ocaqlı vərəmi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 



 

 

 
408) Bronxun vərəmi ilə bronxun qeyri-spesifik dəyişikliyini necə fərqləndirmək 
olar? 
A) Qanın müayinəsi  
B) 2-3 dəfə bronxun möhtəviyyatının sadə mikroskopiyası, flotasiya və kultural 
müayinəsi 
C) Rentgenoqramma və tomoqramma 
D) İmmunoloji olaraq hüceyrə zəncirinin çatışmazlığı 
E) Qanın qeyri –spesifik və spesifik floraya görə əkilməsi 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
409) Yaşlı və qoca adamlarda ağ ciyər vərəmi ən çox hansı payda müşahidə 
olunur? 
 
A) Yuxarı payda iki seqmentdə 
B) Sağda orta payda 
C) Yuxarı payda bir seqmentdə 
D) Döş daxili limfa düyünlərində 
E) Ağ ciyərin bir və ya hər ikisində aşağı paylarda 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
410) Yaşlı adamlarda kimyəvi preparatların dozası necə təyin olunur? 
 
A) Ümumi qəbul olunan dozadan 3 dəfə çox verilir 
B) Ümumi qəbul olunan dozanın 1/4  və 1/3 hissəsi qədər artırılır 
C) Ümumi qəbul olunan dozadan 2 dəfə çox verilir  
D) Ümumi qəbul olunan dozanın yarısı verilir 
E) Ümumi qəbul olunan dozanın 1/4  və 1/3 hissəsi qədər azaldılır 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
411) Amiloidozun yaranma səbəbləri hansılardır? 
 
A) Kazeoz pnevmonik formanın inkişafı 
B) Xəstəliyin xroniki gedişə malik olması 
C) Bütün sayılanlar 
D) Uzun müddət aparılan kimyəvi terapiyanın effektsizliyi 
E) Çoxsaylı destruksiyaların yaranması 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
412) Amiloidoz ən çox vərəmin hansı kliniki formalarında inkişaf edir? 
 



 

 

A) İnfiltrativ vərəmin dağılma mərhələsində 
B) Fibroz kavernoz və səpələnmiş vərəmdə   
C) Kavenoz vərəmdə 
D) İlkin vərəm kompleksində 
E) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmində 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
413) Amiloidoz hansı orqanı daha az zədələyir? 
 
A) Qaraciyər 
B) Bağırsaqlar 
C) Böyrək 
D) Böyrək üstü vəzlər 
E) Ürək 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
414) Qanaxma ilə ağırlaşan təzə kiçik spesifik proseslər hansı metodla daha tez 
aşkarlanır?  
 
A) İcmal rentgenoqramma 
B) Subyektiv və obyektiv (perkussiya, auskultasiya və s.) metodları ilə 
C) Angioqrafiya 
D) Bronxoskopiya 
E) Bronxoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
415) Vərəm xəstəliyi nəticəsində yaranmış xroniki ağ ciyər ürək çatışmazlığın 
müalicəsi üçün göstərilən metodlardan hansı istisna təşkil edir? 
A) Bronxolitiklər, qlükokortikoidlər 
B) Ümumi qüvvətləndirici və intoksikasiya əleyhinə müalicə 
C) Oksigen terapiya 
D) Adekvat antibakterial müalicə 
E) Sidik qovucu 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
416) Xroniki ağ ciyər ürək çatışmazlığının qarşısını almaqda nə istisna təşkil 
edir?  
 
A) Bronx ağ ciyər xəstəliklərinin profilaktikası 



 

 

B) Xroniki ağ ciyər xəstələrinin dispanser müşahidəsi 
C) Məqsədyönlü əmək terapiyası 
D) Xəstəyə daim immunostimulyatorların təyini 
E) Xroniki ağ ciyər xəstələrinin vaxtaşırı müşahidəsi 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
417) Vərəmli xəstələrdə dərmanlara qarşı ikincili davamlılığın yaranmasının 
səbəbi nədir? 
 
A) İlkin vərəmin yayılmış və destruktiv dəyişikliyə malik olması 
B) Spesifik dərmanların keyfiyyətsizliyi 
C) Sadalananların hamısı 
D) Xəstənin vaxtaşırı müalicəni dayandırması 
E) Spesifik prosesin qeyri adekvat müalicəsi 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003. 
 
418) Kliniki sağalma kriteriyalarına aşağıdakilardan hansı aid deyil? 
 
A) Keçirilmiş vərəmdən sonra böyük qalıq əlamətlərinin əmələ gəlməsi 
B) Qalıq əlamətlərinin formalaşması, lakin mikobakteiya ifrazının davam etməsi 
C) Keçirilmiş vərəmdən sonra kiçik qalıq əlamətlərinin əmələ gəlməsi 
D) Uzun müddət və davamlı şəkildə mikobakteriyalar ifrazının kəsilməsi  
E) Plevranın iri həcmli (ölçüsü 1 sm –dən böyük) birişmələrin baş verməsi 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003. 
 
419) Vərəmin kliniki sağalması zamanı əmələ gələn qalıq əlamətləri uzun 
müddət müşahidə olunarkən hansı dəyişikliklər baş verə bilər? 
A) Bütün cavablar doğrudur 
B) Dəyişiksiz qala bilər 
C) Yanaşı olaraq qeyri iltihabi xəstəliklər qoşula bilər 
D) Yenidən fəallaşa bilər 
E) Həcmi arta bilər  
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
420) Keçirilmiş vərəm xəstəliyindən sonra formalaşan qalığın aktivləşib 
yoluxucu forma olduğunu göstərən ən inandırıcı metod hansıdır? 
A) Qanın ümumi müayinəsi 



 

 

B) Bakteriskopiya 
C) Qeyri spesifik müalicə fonunda rentgenoloji dinamika 
D) Qalıq  əlamətlərinin böyüməsi  
E) Auskultasiya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
421) Spesifik prosesin aktivliyini təyin etmək üçün daha inandırıcı müayinə 
metodu hansıdır? 
 
A) Angioqrafiya 
B) Qanın müayinəsi 
C) Subyektiv müayinə metodları 
D) Obyektiv müayinə metodları 
E) Sito-histoloji, bakterioskopik, kultural üsullarla patoloji materialın müayinəsi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
422) Qanaxması olan xəstə bir dəfəyə 500-600 ml qan itirərsə hansı ağırlaşmalar 
onun həyatını təhlükə altına qoyur? 
A) Kollaps 
B) Asfiksiya törədən qan laxtaları ilə iri bronxların tutulması  
C) Huşun itməsi və yaddaşın pozulması 
D) Anemiya 
E) Şok 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
423) Spontan pnevmotoraks üçün hansı əlamətlər xarakterik deyil? 
 
A) İshal, meteorizm, kəmərləyici ağrı 
B) Total ekssudativ plevrit 
C) Stenokardil 
D) Qabırğaarası nevralgiya 
E) Miokardın infaktı 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
424) Spontan pnevmotoraks ağ ciyər xəstəliklərinin hansı kliniki formalarında 
daha çox baş verir? 
A) Ağ ciyərin kistaları 
B) Exinakokk kistası 
C) Kazeoz-pnevmoniya  
D) Stafilokkok pnevmoniyası 



 

 

E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
425) Spontan pnevmotoraksda ölümün baş verməsinə hansı hal səbəb ola 
bilməz? 
 
A) Divararalığı üzvlərinin yerini dəyişməsi nəticəsində damar dəstəsinin sıxılması və  
hemodinamikanın pozulması 
B) Ağciyərin kökə sıxılaraq ağciyər arteriyasını sıxması 
C) Trombemboliya 
D) Ağciyər-ürək çatışmazlığı və tromboz 
E) Xəstənin spesifik dərmanlardan qeyri adekvat istifadə etməsi 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
 
Bölmə 6. Vərəmli xəstələrin müayinə üsulları 
 
 
426) Vərəm mikobakteriyalarının massiv artması və ocaqda (ocaqlarda) kəskin 
ekssudativ reaksiya ilə müşaiyət olunan ağ ciyər vərəmi formaları necə aşkar 
oluna bilər? 
A) Laborator müayinə ilə 
B) Ümumi tibb şəbəkəsinə müraciət zamanı aparılan minimum müayinə metodları ilə  
C) Flüoroqrafik müayinə ilə    
D) Sadalananların hamısı  
E) Vərəm əleyhinə dispanserə müraciət zamanı 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
427) Mikobakteriyaları massiv şəkildə ifraz edən vərəmli xəstələrin yaşadıqları 
yerlər hansı qrup ocaqlara aid edilir? 
 
A) III qrup 
B) IV qrup 
C) V qrup 
D) I qrup 
E) II qrup 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
428) Döş qəfəsinin perkussiyası ilə hansı diaqnozu müəyyənləşdirmək olar? 
 
A) Spontan pnevmotoraks 



 

 

B) Bronxoektaziya xəstəliy 
C) Pnevmoniya 
D) Ocaqlı vərəm 
E) Kəskin bronxit 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
429) Plevral boşluqda havanın  olmasını hansı müayinə ilə aşkar etmək olar? 
 
A) Ağ ciyərlər üzərində səs titrəməsinin təyini ilə 
B) Ağ ciyərlərin auskultasiyası ilə 
C) Bütün sayılanlar la 
D) Rentgen müayinəsi ilə 
E) Döş qəfəsinin perkussiyası ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
430) Auskultasiya zamanı hansı kliniki formada amforik tənəffüs eşidilir? 
 
A) Fibroz kavernoz vərəmdə 
B) Səpələnmiş vərəmdə 
C) İnfiltrativ vərəmdə 
D) Ocaqlı vərəmdə 
E) Plevranın empiemasında 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
431) Daha çox instrumental metodların köməyi ilə aşkar olunan vərəm forması 
hansıdır? 
A) Fibroz kavernoz ağciyər vərəmi 
B) Səpələnmiş ağciyər vərəmi 
C) Ocaqlı ağ ciyər vərəmi 
D) İnfiltrativ ağciyər vərəmi 
E) Sirrotik ağ ciyər vərəmi 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перельман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
432) Yaşlı insanlarda vərəm necə aşkar olur? 
 
A) Seksion müayinələr zamanı 
B) Biopsiya materiallarına əsasən (instrumental müayinə, əməliyyatlar) 
C) Xəstəliyin kliniki əlamətləri ilə əlaqədar tibbi yardım üçün müraciət zamamı 
D) Əhalinin kütləvi flüoroqrafik müayinəsi zamanı 



 

 

E) Bütün sayılanların vasitəsi ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
433) Vərəm mikobakteriyalarını aşkar etmək üçün hansı  materiallar müainə 
edilə bilər? 
 
A) Sidik, fistullardan götürülmüş irinli möhtəviyyat 
B) Qapalı boşluqlardan götürülən punktatlar, bioptatlar 
C) Bütün sayılanlar 
D) Bəlğəm, bronx möhtəviyyatı 
E) Qan ,onurğa beyin mayesi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
434) PZR vasitəsi ilə vərəm mikobakteriyalarının aşkarı hansı müayinə 
metodları sırasına aiddir? 
 
A) Fenotipik müayinələr 
B) Mikroskopik müayinələr 
C) Genotipik müayinələr 
D) Sadalanların heç birinə 
E) İmmun ferment aktivliyinin təyini müayinəsi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
435) Xəstədə mikobakteriyanın ifrazının tapılması hansı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi üçün vacibdir? 
 
A) Ocaqların qruplaşdırılması 
B) Ocaqda dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
C) Bütün sayılanlar 
D) Xəstənin təcili  hospitalizasiyası 
E) Xəstənin effektiv müalicəsi 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
436) Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın vəzifələri hansıdır? 
 
A) Vərəmlə xəstə uşaqların aşkar edilməsi 
B) Vərəm əleyhinə dispanserdə müayinəyə ehtiyacı olan yüksək risk qrupuna aid 
uşaqların ümumi kütlədən seçilməsi 



 

 

C) Bütün sayılanlar 
D) Praktik müalicəyə ehtiyacı olan kontingentin seçilməsi  
E) Vərəmə yoluxma və illik vərəmə yoluxma riski göstəricilərinin təyini 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская  Профилактика туберкулеза. 1988 
 
437) Xəstə uşaqlarda tuberkulindiaqnostika nə məqsədlə aparılır? 
A) Vərəmdən və pnevmoniyadan sonrakı qalıq əlamətlərinin differensasiyası 
B) Vərəm prosesinin fəallığının təyini 
C) Bütün sayılanlarla 
D) Vərəmin diaqnostikası 
E) Müalicənin effektliliyinə nəzarət 
 
Ədəbiyyat: Л.А.Митинская  Профилактика туберкулеза. 1988 
 
438) Tuberkulin sınağının “mənfi” olması nə ilə əlaqədar ola bilər? 
 
A) Bütün sayılanlar doğrudur 
B) Vərəm ocaqlarında kontaktlar müayinə olunarkən yoluxmuşlarda allergiyadan ön 
dövrün olması ilə  
C) Xəstəliyin ağır gedişatı zamanı, makroorqanizmin VMB antigenlərinə qarşı 
anergiyası ilə   
D) Sınağın aparılma texnikasındakı nöqsanlarla 
E) Orqanizmin vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxmaması ilə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
439) Vərəm prosesi zamanı toxumalarda gedən dəyişikliyə aşağıda 
göstərilənlərdən hansı uyğun deyil?  
 
A) Nekroz 
B) Ekssudasiya 
C) Fibroz 
D) İmmunizasiya 
E) Proliferasiya 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
440) Bronxların müayinəsi zamanı hansı rentgenoloji metodlardan istifadə 
olunur? 
 
A) Rentgenkimoqrafiya 
B) Tomoqrafiya 
C) Rentgenoqrafiya 
D) Bronxoqrafiya 
E) Flüoroqrafiya 



 

 

 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
441) Normal nəfəs vermə zamanı xaric olunan havanın miqdarı nəyə 
bərabərdir?  
 
A) 2000-2500 ml 
B) 1500-2000 ml 
C) 2500-3000 ml 
D) 900-1000 ml 
E) 500-1000 ml 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
442) Uşaqlar arasında “hiperergik” həssaslığın əmələ gəlməsi nə ilə əlaqədardır? 
 
A) Orqanizmin spesifik sensibilizasiya dərəcəsinin superinfeksiya və ya fəal formalı 
vərəm nəticəsində yüksəlməsi 
B) Parallergiya faktoru 
C) Vərəmlə xəstələnmə 
D) Sayılanların hamısı düzdür 
E) Orqanizmdə vərəm infeksiyasının fəallaşması 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и 
диспансеризации детского населения в кн.:  Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и 
подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
443) Postvaksinal və infeksion allergiyanı differensasiya edərkən nəyi nəzərə 
almaq lazımdır? 
 
A) Vərəm əleyhinə peyvəndin aparılıb-aparılmamasını 
B) Bütün sayılanları 
C) Postvaksinal çapığın mövcudluğu və onun ölçüsü 
D) VƏP-dən sonra keçən müddəti 
E) Vərəmli xəstə ilə kontaktın və kliniki simptomatikanın olması 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и 
диспансеризации детского населения в кн.:  Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и 
подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
444) İnfeksion allergiyanı təsdiq edən faktorlar hansılardır? 
 
A) Papulanın gərginliyi 
B) Papulanın ölçüsü 
C) Bütün sayılanlar 
D) VƏP-dən sonra keçən müddət 



 

 

E) Hiperergiyanın olması 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
445) 2TV PPDL tuberkulinin orqanizmə daxil edilməsi hansı fəsadları törədə 
bilər? 
 
A) Bütün göstərilənləri 
B) Anaflaktik şok 
C) Ani sürətli allergik reaksiya 
D) Bronxial astma tutması 
E) Allergik dermatitlər 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
446) Tənəffüs üzvlərinin xəstəlikləri zamanı hansı rentgen müayinə göstəriş 
deyil? 
 
A) Ön proyeksiyada tomoqrafik müayinə 
B) Yan proyeksiyada rentgenoskopik müayinə 
C) Ön proyeksiyada rentgenoskopik müayinə 
D) Ön proyeksiyada rentgenoqrafik müayinə 
E) Renoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
447) Tənəffüs orqanlarının xəstəliklərinin müayinəsi zamanı hansı müayinə 
üsulu əsas sayılır? 
 
A) Angiopulmonoqrafiya 
B) Kimoqrafiya 
C) Rentgenoqrafiya və tomoqrafiya 
D) Bronxoskopiya 
E) Angioqrafiya 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
448) Tənəffüs üzvləri xəstəliklərinin müayinəsində ilkin olaraq hansı rentgen 
müayinədən istifadə olunur? 
A) Ön və yan proyeksiyalarda tomoqrafiya 
B) Ön və yan proyeksiyada flüoroqrafiya 
C) Polipozision rentgenoskopiya və rentgenoqrafiya, flüoroqrafiya 
D) Divararalığının ön və yan proyeksiyalarında tomoqrafiya 
E) Müxtəlif proyeksiyalarda rentgenoskopiya 
 



 

 

Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988 
 
449) Əhalinin profilaktik müayinəsi zamanı əsas hansı rentgen müayinədən 
istifadə olunur? 
 
A) Kompüter tomoqrafiyası 
B) Tomoqrafiya 
C) Rentgenoqrafiya 
D) Rentgenoskopiya 
E) Flüoroqrafiya 
 
Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988 
 
450) Əhalinin vərəmə görə minimum profilaktik müayinəsinə hansı üsullar 
daxildir? 
 
A) Sayılanların heç biri  
B) Flüoroqrafiya, Mantu sınağı, sadə bakterioskopiya 
C) Rentgenoqrafiya, qanın ümumi müayinəsi, bəlğəmin müayinəsi 
D) Bronxoskopiya, HİV-ə görə müayinə, qanın ümumi müayinəsi 
E) Biokimyəvi müayinə, sidiyin bakterioloji müayinəsi, tomoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
451) Ön proyeksiyada çəkilmiş ağ ciyərlərin icmal rentgenoqrammasının 
keyfiyyətinə qiymət verərkən hansı amillər nəzərə alınmalıdır? 
A) Rentgenoqrammanın sərtlik dərəcəsi 
B) Artefaktlar 
C) Rentgenoqrammanın tənəffüsün hansı fazasında çəkilməsi 
D) Xəstənin vəziyyətinin düzgünlüyü və orqanın tam əhatə olunması 
E) Bütün cavablar doğrudur 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
452) Ağ ciyərlərin ön proyeksiyadan çəkilmiş icmal rentgenoqrammasının 
texniki keyfiyyətinə qiymət verilərkən xəstənin yerləşdirilməsi hansı halda 
düzgün sayılır? 
 
A) Yuxarı 4 döş fəqərəsinin cismləri görünməlidir 
B) Körpücük sümüklərinin medial hissələrinin döş sümüyünə qarşı simmetrik  
olmlıdır 
C) Diafraqmanın hər iki  kümbəzi və plevra- diafraqmal sinuslar aydın görünməlidir 
D) Döş qəfəsinin yan hissələri aydın görünməlidir 
E) Bütün sayılanlar 



 

 

 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
453) Döş qəfəsinin ön proyeksiyasında çəkilmiş icmal rentgenoqrammasına 
qiymət verərkən nəyə fikir vermək lazımdır? 
A) Diafraqmanın sol zirvəsinin vəziyyətinə 
B) Ağ ciyər sahəsinin şəffaflığına 
C) Hər iki zirvənin vəziyyətinə 
D) Diafraqmanın sağ zirvəsinin vəziyyətinə 
E) Bütün sayılanlara 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
454) Döş qəfəsinin ön proyeksiyasında çəkilmiş icmal rentgenoqrammasının 
rentgenoanatomik analizi aparılarkən hansı amil nəzərə alınmalıdır? 
 
A) Ağ ciyər köklərinin, ağ ciyər şəklinin vəziyyəti 
B) Bütün sayılanlar doğrudur 
C) Yumşaq toxumaların vəziyyəti 
D) Sümük skeletinin vəziyyəti 
E) Divararalığının, diafraqmanın və diafraqmal sinusların vəziyyəti 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
455) Döş qəfəsinin yan proyeksiyada çəkilmiş rentgenoqramması hansı 
məlumatı almağa imkan verir? 
 
A) Payarası plevrada gedən proseslər haqqında 
B) Bütün sayılanlar doğrudur 
C) Patoloji prosesin ağ ciyərin hansı seqmentində lokalizə olmağı haqqında 
D) Patoloji prosesin ağ ciyərin hansı payında yayılması  haqqında 
E) Döş qəfəsinin ön proyeksiyasıda aydın görünməyən yuxarı və aşağı payın 
sərhədləri haqqında məlumat   
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
456) Ağ ciyər köklərinin və divararalığının yan proyeksiyada çəkilmiş 
tomoqramması hansı məlumatı almağa kömək edir? 
 
A) Orta pay və VI seqment bronxları ətrafındakı limfa vəzlərinin vəziyyəti haqqında 
B) Bütün sayılanlar doğrudur 
C) Ağ ciyərin və divararalığının ön proyeksiyada öz əksini tapmayan hssələrinin 
vəziyyəti haqqında 
D) İri bronxların vəziyyəti haqqında 
E) VI seqment bronxlarının və orta payın vəziyyəti haqqında 



 

 

 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
457) Plevrada bitişmələri ayırd etmək üçün hansı müayinə metodu tətbiq 
olunur? 
 
A) Tomoqrafiya 
B) Angioqrafiya 
C) Bronxoskopiya 
D) Plevroskopiya 
E) Rentgenoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
458) Döş qəfəsi orqanlarının tomoqrafik müayinəsinin aparılması üçün 
göstərişlər hansılardır? 
 
A) Bütün cavablar doğrudur 
B) Patoloji dəyişikliklərin lokalizasiyasının dəqiqləşdirilməsi 
C) Patoloji dəyişikliklərin xarakterinin aydınlaşdırılması üçün 
D) Patoloji dəyişikliklərin aktivliyinin təyini üçün 
E) Patoloji dəyişikliyin spesifikliyinin təyini üçün 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
459) Kompüter tomoqrafiyasının diaqnostik imkanları hansılardır? 
 
A) Adi tomoqrammalarda görünməyən boşluqlu dəyişiklikləri aşkar edir 
B) Bütün sayılanlar 
C) Patoloji dəyişikliklərinin sıxlığına əsasən iltihabi və şiş proseslərinin 
differensasiyasına kömək edir 
D) Ağ ciyərlərin bu və ya dgər anatomik elementlərinin patoloji prosesə cəlb 
olunmasını ayırd edir 
E) Adi tomoqrammada görünməyən döş qəfəsi daxili limfa vəzilərindəki 
dəyişiklikləri aşkar edir 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
460) Vərəm spondilitlərində hansı rentgenoloji əlamət daha informativ sayılır? 
 
A) Fəqərəarası disklərin dağılması nəticəsində fəqərə cismlərinin bir-birinə 
yaxınlaşması 
B) Sayılanların heç biri uyğun gəlmir 
C) Ön və arxa boylama bağların kirəcləşməsi nəticəsində “bambuk  



 

 

D) Fəqərə cisminə duzların toplanması 
E) Fəqərəarası disklərin qalınlaşması nəticəsində fəqərə cismlərinin bir-birindən 
aralanması 
 
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение внелегочного туберкулеза. Рекомендация 
ВОЗ 2002 
 
461) Bronxoqrafiya ən çox hansı xəstəliyin diaqnostikasında tətbiq olunur? 
 
A) Ağ ciyər xərçənginin 
B) Sayılanların heç biri 
C) Ağ ciyər kistalarının 
D) Patologi pnevmotoraksların 
E) Divararalığı patologiyaları 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
462) Ağ ciyərlərdəki kölgəyəbənzər dəyişiklikləri təsvir etmək üçün nəyə fikir 
verilməlidir? 
 
A) Ətraf fonun vəziyyətinə 
B) Kölgəliklərin konturu, intensivliyi və strukturuna 
C) Bütün sayılanlara 
D) Kölgəliklərin sayı, ölçüsü və formasına 
E) Kölgəliyin lokalizasiyası, xarakteri, eləcə də onun başqa orqanlar strukturları ilə 
əlaqəsinə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
463) Böyrək vərəminin yoluxucu formasının təyini üçün hansı müayinə metodu 
önəmlidir? 
 
A) Angioqrafiya 
B) Renoqrafiya 
C) Qanın əkilməsi 
D) Qalxan uroqrafiya 
E) Sidiyin sadə mikroskopiyası 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
464) Ağ ciyər vərəmi diaqnozunu qoyarkən rentgenoloji olaraq nəyə fikir 
vermək lazımdır? 
 
A) Prosesin lokalizasiyasına 
B) Prosesin formasına 



 

 

C) Bütün sayılanlara 
D) Prosesin yayılma dərəcəsinə 
E) Prosesin bronxogen yayılmasına 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
465) Rentgenoloji olaraq ağ ciyər vərəminin hansı yayılma formaları 
mövcuddur? 
 
A) Prosesin bronxogen yayılması 
B) Sadalananların heç biri 
C) Prosesin hemotogen yayılması 
D) Prosesin limfogen yayılması 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
466) Bronxoskopik müayinə üçün əks göstərişlər hansılardır? 
 
A) Bronxun xoş xassəli şişi 
B) Bronxun vərəmi 
C) Ürəyin işemik xəstəliyi, miokard infarktı 
D) Bronxun bəd xassəli şişi 
E) İnfiltrativ vərəm dağılma mərhələsində 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
467) Biopsiya zamanı alınmış bioptat hansı müayinələrə göndərilməlidir? 
 
A) Sitoloji, morfoloji və bakterioloji müayinə 
B) Sitoloji müayinə 
C) Bakterioloji və biokimyəvi müayinə 
D) Sitoloji və biokimyəvi müayinə 
E) Biokimyəvi və morfoloji müayinə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
468) Plevroskopiya zamanı biopsiya vasitəsilə aşağıda göstərilən hansı xəstəlik 
diaqnozunu qoymaq olar? 
 
A) Sadalananların hamısı  
B) Revmatik mənşəli ekssudativ plevrit 
C) Naməlum etiologiyalı plevrit 



 

 

D) Vərəm mənşəli ekksudativ plevrit 
E) Xərçəng təbiətli plevrit 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
469)  Vərəm mikobakteriyaları ifraz edən ağciyər vərəmli xəstələr necə aşkar 
olunmalıdır? 
 
A) Profilaktik baxışlarla 
B) Vərəm əleyhinə dispanserə müraciət zamanı 
C) Laborator müayinələrlə 
D) Flüoroqrafik müayinələrlə 
E) Ümumi tibb şəbəkəsinə müraciət zamanı aparılan minimum müayinələrlə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
470) Mikobakteriya ifrazı ilə müşaiyət olunmayan ocaqlı formalı vərəmi olan 
xəstələr hansı müayinə ilə daha çox aşkar olunur?  
A) Meyidin təşrihi zamanı 
B) Ümumi tibbi müəssisələrə müraciət zamanı mikroskopiya metodu ilə 
C) Laborator müayinələrlə 
D) Profilaktik flüoroqrafik müayinələrlə 
E) Bütün sayılanlarla 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
471) Vərəmli xəstələrin şikayətlərinə aşağıdakılardan hansı ayid deyil? 
 
A) Subfebril hərarət 
B) Gecə tərləmələri 
C) Kəmərləyici ağrı 
D) Öskürək 
E) Bəlğəm ifrazı 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
472) Döş qəfəsinin perkussiyası zamanı kütləşmə nə vaxt qeyd olunur? 
 
A) Ekssudativ plevritdə 
B) Emfizemada 
C) Bronxitdə 
D) Bronxoektaziya xəstəliyində 
E) Spontan pnevmotoraksda 



 

 

 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
473) Plevra boşluğunda ekssudatın olması hansı obyektiv müayinədə aşkarlana 
bilər? 
 
A) Palpasiya 
B) Auskultasiya 
C) Sayılanların hamısı doğrudur 
D) Perkusiya 
E) Sayılanların heç biri 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
474) Ağciyərlərdə yaş xırıltılar vərəmin hansı formasında daha çox müşahidə 
olunur? 
 
A) Uşaqlarda və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyasında 
B) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmində 
C) İnfiltrativ ağciyər vərəmində 
D) Tuberkulyomada 
E) Ocaqlı vərəmdə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
475) Vərəmin hansı forması daha qüclü kliniki simptomatika ilə müşayət 
olunur? 
 
A) Limfogen səpələnmiş vərəm 
B) Ağ ciyərin sirrotik vərəmi 
C) Ağ ciyər tuberkuloması 
D) Kazeoz pnevmoniya 
E) Ocaqlı ağ ciyər vərəmi 
 
Ədəbiyyat: В.И.Кибрик Казеозная пневмoния Ярославл 2002  
 
476) Yaşlı insanlarda vərəmin aşkarlanması hansı hallarda daha çox müşahidə 
olunur? 
 
A) Meyidin təşrihi zamanı 
B) Xəstəliyin kliniki əlamətləri ilə əlaqədar tibbi yardım üçün müraciətlər zamanı 
C) Cərrahi müdaxilə zamanı 
D) Biopsiya materiallarına əsasən (instrumental müayinə, əməliyyatlar) 
E) Əhalinin kütləvi flüoroqrafik müayinəsi ilə 



 

 

 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
477) Tənəffüs orqanlarının R-müayinəsində hansı metod istifadə olunmur? 
 
A) Tomoqrafiya düz proyeksiyada 
B) Kontrast  uroqrafiya 
C) R-qrafiya düz proyeksiyada  
D) Flüoroqrafiya və rentgenskopiya 
E) R-qrafiya yan proyeksiyada 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
478) Vərəm xəstəliyi adi üsulla aşkarlanmadıqda hansı əlavə müayinə metodları 
tətbiq olunur? 
 
A) Rentgenoqrafiya və tomoqrafiyası 
B) Bütün sadalananlar 
C) Bronxoqrafiya 
D) Maqnit rezornans tomoqrafiya 
E) Kompyuter tomoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
479) Müasir dövrdə hansı flüoroqrafiya aparatı həlledicilik qabiliyyətinə görə 
üstündür? 
 
A) İri kadrlı lentli flüoroqraf  (77x77 mm) 
B) 110x110 mm lentli flüoroqraf 
C) Kiçik kadrlı lentli flüoroqraf (34x34 mm) 
D) Hərəkətdə olan lentli flüoroqraf (77x77 mm) 
E) Rəqəmsal aparat 
 
Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988 
 
480) Döş qəfəsi orqanlarının icmal rentgenoqrammasının keyfiyyət göstəriciləri 
hansılardır?  
 
A) Xəstənin simmetrik dayanması 
B) Şüanın sərtlik dərəcəsi 
C) R-qramın çəkilərkən tənəffüsün fazası 
D) Bütün cavablar düzgündür 
E) Döş qəfəsini tam əhatə etməsi 



 

 

 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
481) Hansı halda döş qəfəsi orqanlarının icmal R-qramması çəkilişi düzgün 
hesab edilir? 
 
A) Körpücük sümüklərinin iç çıxıntılarının döş sümüyünə simmetrik dayanması 
mövcud deyil 
B) Körpücük sümüklərinin iç çıxıntıları döş sümüyünə qarşı simmetrik dayanır  
C) Hər iki ağ ciyərin zirvəsi görünmür 
D) Diafraqmanın kümbəzi görünür yalnız bir tərəfdə görünür 
E) Yalnız bir tərəfdə ağ ciyərin zirvəsi tam görünür 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
482) Döş qəfəsi orqanları icmal R-qrammasın qiymətləndirilməsi zamanı hansı 
hal normal hesab olunur? 
 
A) Döş qəfəsi şəkilin bir tərəfində tam görünmür (kəsilmişdir) 
B) Sümük elementlərinin strukturu dəyişilməyibsə 
C) Onurğa sütunu divar aralığının kölgəsi fonunda aydın nəzərə çarpırsa 
D) Yalnız birinci 3-4 döş fəqərəsinin cismi aydın görünürsə 
E) Bütün döş qəfəsi fəqərələr arası disklər aydın görünürsə 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
483) Döş qəfəsi orqanlarının icmal R-qrammasında tənəffüs fazasını 
qiymətləndirərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır? 
A) Diafraqmanın sol kümbəzinin vəziyyətini 
B) Diafraqmanın sağ kümbəzinin vəziyyətini 
C) Sayılanların hamısını 
D) Diafraqmanın sağ və sol kümbəzinin vəziyyətini 
E) Ağ ciyər sahəsinin şəffaflıq dərəcəsini 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
484) Döş qəfəsinin icmal R-qrammasının qiymətləndirərkən hansı hallar 
artefakt sayılır? 
 
A) Plyonkadakı deffektlər 
B) Döş qəfəsinə aid olmayan detalların təsvirlərinə 
C) Yad cisimlər (sancaq, bəzək əşyaları və s.) 
D) Damarların anevrizması 
E) Skletin anomaliyaları 
 



 

 

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
485) Ağ ciyərlərin düz proyeksiyada tomoqramması hansı informasiyanı verir? 
 
A) Traxeya və böyük bronxların vəziyyəti 
B) Divararalığının xoş xassəli şişləri haqqında 
C) Böyük damarların vəziyyəti 
D) Bütün cavablar düzdür 
E) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vəziyyəti 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
486) Flüorokartotekanın hansı növləri vardır? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Sadalananların hamısı 
C) Aktiv flüorokartoteka 
D) Passiv flüorokartoteka 
E) Flüoroteka 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev.Ucqar dağ kənd yaşayış məntəqələrində flüoroqrafiya 
müayinələrinin təşkili Bakı 1989 
 
487) Minimum müayinə metodlarına hansılar aiddir? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Sadə mikroskopiya 
C) Rentgen flüoroqrafiya 
D) İcmal rentgenoqrafiya 
E) tuberkulindiaqnostika 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
488) Müayinə metodlarının aparılma ardıcıllığı necə olmalıdır? 
 
A) Ən müasir bahalı müayinə 
B) Bahalıdan ucuza doğru 
C) Ucuzdan bahalıya doğru 
D) Sadalananların hamısı 
E) Deantoloji qanunlara əməl etməklə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 



 

 

489) Bronx ağ ciyər aparatı xəstəliklərinin müayinəsinin ilkin mərhələsi 
hansıdır? 
 
A) Maksimum müayinə metodları ilə başlanmalıdır 
B) Subyektiv şikayətlər kifayət edir 
C) Bronx ağ ciyər aparatının rentgenoloji müaynəsinə ehtiyac yoxdur 
D) Obyektiv müayinə metodları kifayət edir 
E) Minimum müayinə metodları ilə başlanmalıdır 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
490) Döş qəfəsinin flüoroqrafiyası zamanı hansı xəstəliklər aşkarlanır? 
 
A) Ağ ciyərin qeyri spesifik xəstəlikləri 
B) Sadalananların hamısı 
C) Ürək-damar sisteminin xəstəlikləri 
D) Bronx ağ ciyər aparatının vərəmi 
E) Döş qəfəsi skletinin patologiyaları 
 
Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988 
 
491) Flüoroqrafiyanın effektivlik səviyyəsi necə artırılır? 
 
A) Risk qruplarının müayinəsi 
B) Mədə-bağırsaq sistemi müayinəsinin əlavə olunması  
C) Onkoloji patologiyaların aşkarlanması 
D) Əhalinin kütləvi şəkildə müayinəsi 
E) Sidik-tənasul sistemi müayinəsinin əlavə olunması 
 
Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988 
 
492) Kütləvi mikobakteriya ifrazı nə deməkdir? 
 
A) Mikobakteriyanın aşkarı zamanı görüş sahəsində mikroskopik və kultural metodla 
20 kaloniyadan çox mikobakteriya görünür 
B) Mikobakteriya görünmür 
C) Mikobakteriyanın aşkarı zamanı görüş sahəsində mikroskopik və kultural metodla 
1-5 kaloniya mikobakteriya görünür 
D) Mikobakteriyanın aşkarı zamanı görüş sahəsində mikroskopik və kultural metodla 
1 kaloniya mikobakteriya görünür 
E) Mikobakteriyanın aşkarı zamanı görüş sahəsində mikroskopik və kultural metodla 
10 kaloniyadan çox mikobakteriya görünür 
 



 

 

Ədəbiyyat: Методические указания. По классификации очагов туберкулезной 
инфекции, проведению и контролю качества дезинфекционных метоприятий 
при туберкулезе Москва 1980 
 
493) ÜST-nin göstərişlərinə əsasən vərəmin aşkarlanması hansı metodla 
aparılır: 
 
A) Flüoroqrafiya 
B) Sadə mikroskopiya 
C) Zonoqrafiya 
D) Kompyuter tomoqrafiyası 
E) İcmal rentgenoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
494) Bir dəfə mikobakteriyanın tapılması hansı hallarda xəstələrin yoluxucu 
olduğunu sübut edir? 
 
A) Rentgenoloji olaraq bronx ağ ciyər aparatında fəal vərəm olmadıqda 
B) Sadalananlardan heç biri 
C) Rentgenoloji olaraq bronx ağ ciyər aparatında fəal vərəm olduqda 
D) Rentgenoloji olaraq bronx ağ ciyər aparatında şiş xəstəliyi olduqda 
E) Rentgenoloji olaraq bronx ağ ciyər aparatında keçirilmiş vərəmin qalığı olduqda 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
495) Rentgenoloji olaraq vərəmə aid əlamətlər olmadıqda bəlğəmin mikroskopik 
müayinəsinin müsbət nəticəsi hansı hallarda vərəmin fəallığını təsdiq edir? 
 
A) Bir sadə mikroskopiyanın müsbət cavabı 
B) Ən azı iki sadə mikroskopiyanın müsbət cavabı 
C) Üç sadə mikroskopiyadan birinin müsbət cavabı 
D) Sadalananların heç biri 
E) İki sadə mikroskopiyadan birinin müsbət cavabı 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
496) Rentgenoloji müayinə zamanı vərəmin fəallığına aid əlamətlər qeyd 
olunmamasına baxmayaraq sadə mikroskopiyanın müsbət nəticəsi nə ilə 
əlaqədardır? 
 
A) Ağ ciyərdə keçirilmiş vərəmin kiçik qalıq əlamətlərinin olması 
B) Ağ ciyərdə keçirilmiş vərəmin böyük qalıq əlamətlərinin olması 



 

 

C) Sadalananların heç biri 
D) Keçirilmiş döş daxili limfa vəzlərinin vərəminə görə bronxo-nodulyar fistulanın 
əmələ gəlməsi ilə  
E) Plevra diafraqmal sinuslarda sinexiyanın baş verməsi 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
497) Sümük oynaq sisteminin vərəmi diaqnozunu qoymaq üçün müayinə 
metodları hansılardır? 
 
A) Rentgenoqramma 
B) Fistuladan götürülmüş möhtəviyyatın mikroskopiyası 
C) Tuberkulindiaqnostika 
D) Rentgenoqramma, tuberkulindiaqnostika fistuladan götürülmüş möhtəviyyatın 
mikroskopiyası 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение внелегочного туберкулеза. Рекомендация 
ВОЗ 2002 
 
498) Yaşlı insanlarda rentgenoloji olaraq ağ ciyərdə vərəmin qalıq əlamətləri 
müşahidə olunduqda prosesin aktivliyi necə təyin olunur? 
 
A) Bir aylıq spesifik müalicə 
B) Sayılanların hamısı 
C) 2 həftəlik qeyri-spesiik müalicə 
D) Bir həftəlik spesifik müalicə 
E) 2-3 aylıq spesifik müalicə 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
499) Rentgenoloji olaraq fəal vərəm aşkarlandıqda hansı hallarda xəstə 
yoluxucu sayılır? 
 
A) Sadalannların hamısı 
B) 2-3 dəfə kultural müayinə zamanı vərəm mikobakteriyasının aşkarlanması 
C) 2-3 dəfə mikroskopik müayinə zamanı vərəm mikobakteriyasının aşkarlanması 
D) 1 dəfə kultural müayinə zamanı vərəm mikobakteriyasının aşkarlanması 
E) 1 dəfə mikroskopik müayinə zamanı vərəm mikobakteriyasının aşkarlanması 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 



 

 

500) Rentgenoloji olaraq ocaqlı vərəmlə tuberkulyoma arasındakı fərq nəyə 
əsaslanaraq qiymətləndirilir? 
 
A) Sayılanların hamısı 
B) Ocaqların intensivliyinə görə 
C) Ocaqların ölçüsünə görə 
D) Ocaqların qruplaşmasına görə 
E) Ocaqların lokalizasiyasına görə 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
501) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin kiçik formalarının 
rentgendiaqnostikasının hansı üsullarla araşdırılması daha məqsədəuyğundur? 
 
A) Flüoroqrafik müayinə 
B) Ağ ciyərlərin icmal rentgenoqramması 
C) Ağ ciyərlərin icmal rentgenoqramması və ağ ciyər kökləinin tomoqrafik 
müayinəsi, KT 
D) Bronxoqrafiya 
E) Angioqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
502) Limfoqranulyomatoz rentgenolojı olaraq döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin 
vərəmindən nə ilə fərqlənir?  
 
A) Ağ ciyər toxumasında infiltrasiyanın yayılmış xarakter daşıması 
B) Ağ ciyər kökünün ətrafında intensiv kölgəliyin olması 
C) Prosesin ikitərəfli olaraq “boru” simptomuna malik olması 
D) Prosesin ikitərəfli olması 
E) Prosesin birtərəfli olması 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
503) Böyrək vərəmi diaqozunun təsdiq olunması üçün hansı müayinə 
metodlarından istifadə olunur? 
 
A) Sidiyin mikroskopik müayinəsi 
B) Sadalananların hamısı 
C) Tuberkulindiaqnostika 
D) Sidiyin kultural müayinəsi 
E) Kontrast rentgenoloji müayinə 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 



 

 

 
504) Böyrək vərəmi diaqozunun təsdiq olunması üçün hansı müayinə metodu 
əsas sayılmır? 
 
A) Tuberkulindiaqnostika 
B) Sidiyin kultural müayinəsi 
C) Qanda eritrositlərin miqdarı 
D) Kontrast renoqrafik müayinə 
E) Sidiyin vərəm mikobakteriyalarına görə müayinəsi 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
505) Periferik limfa vəzlərinin vərəmi diaqnozunu təsdiqləmək üçün hansı 
müayinə metodları daha dürüst nəticə verir? 
A) Bakterioskopik  müayinə 
B) Flüoroqrafik müayinə 
C) Açıq biopsiya, sitoloji və mikroskopik müayinə 
D) Qanın müayinəsi 
E) Tuberkulindiaqnostika  
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
506) Soyuq abses hansı xəstəlik üçün xarakterikdir? 
 
A) Vərəm osteomieliti, KJB –nin ağırlaşması 
B) Qeyri spesifik mənşəli osteomelit 
C) Sadalananların hamısı 
D) Onurğa sütununun yırtığı 
E) Osteoxondroz 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
507) Kişilərdə qasıq kanalından soyuq absesin fistulasının açılması hansı 
xəstəliklərdə baş verə bilər? 
 
A) Döş fəqərələeinin vərəm osteomielitində 
B) Bel fəqərələrinin vərəm spondilitində 
C) Boyun fəqərələrinin vərəm spondilitində 
D) Döş fəqərələrinin vərəm spondilitində 
E) Bütün sadalananlarda 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 



 

 

 
508) Qadınlarda bud kanalından açılan fistula hansı xəstəliklərdə baş verə 
bilər? 
 
A) Bütün sadalananlarda 
B) Döş fəqərələrinin vərəm osteomielitində 
C) Döş fəqərələrinin vərəm spondelitində 
D) Boyun fəqərələrinin vərəm spondelitidə 
E) Bel fəqərələrinin vərəm spondelitində 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
 
Bölmə 7.Tənəffüs orqanının vərəmi digər yanaşı xəstəliklərlə vərəm, 
hamiləlik və analıq 
 
 
509) Aşağıda göstərilənlərdən hansı biri vərəmin baş verməsi və onun 
arzuolunmaz gedişinə səbəb olan faktor sayılmır? 
 
A) Qan dövranı orqanlarının zədələnməsi 
B) Yoğun bağırsağın iltihabı-kolit 
C) Maddələr mübadiləsinin pozğunluğu 
D) Parenximatoz orqanların funksiyasının pozulması 
E) İmmun sisteminin zəifləməsi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
510) Aşağıda adları çəkilən xəstəliklər arasında hansı vərəmin baş vermə riskini 
artırmır? 
 
A) Alkoqolizm 
B) Şəkərli diabet 
C) Arterial hipertenziya 
D) Qastroduodenal xoralar 
E) Pnevmokoniozlar 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
511) Vərəm və xroniki bronxitdən əziyyət çəkən xəstələrdə vərəmin kimyəvi 
terapiyası necə aparılmalıdır? 
 



 

 

A) Xroniki bronxitin müalicəsi dayandırılmalı və vərəm əleyhinə preparatlar 
endotraxeal daxil edilməlidir 
B) Vərəm əleyhinə kompleks müalicə ilə yanaşı geniş spektrli təsirə malik 
antibiotiklərin aerozolları istifadə edilməlidir 
C) Xroniki bronxitlərin müalicəsi ilə yanaşı simptomatik dərmanlar tətbiq edilməlidir 
D) Vərəm əleyhinə müalicə monoterapiya şəklində aparılmalıdır 
E) Xroniki bronxitin müalicəsi aparılmalı və vərəmin müalicəsi dayandırılmalıdır 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
512) Vərəm xəstəliyində qripin gedişi necə olur? 
 
A) Orta ağır gedişli 
B) Ağır gedişli 
C) Fəsadlı gedişili  
D) Nisbətən yüngül gedişli  
E) Adi gedişli 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
513) Keçirilmiş ağ ciyər vərəminin qalıq əlamətləri olan fəal ağ ciyər vərəmli, 
şəxslərdə ağ ciyər xərçənginin daha çox təsadüf etməsinin səbəbi nədir? 
 
A) Bütün cavablar düzgündür 
B) Sənayesi inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin qocalması 
C) Sənayesi inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin ağ ciyər xərçəngi xəstəliyinin artması 
D) Ağ ciyər vərəmi olan xəstələrin çox hissəsinin bu xəstəlikdən sağalması 
E) Şiş xəstəliyinə meyl yaradan anatomik və immunoloji dəyişikliklər törədən 
proseslər 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
514) Vərəm prosesi olan zonada inkişaf etmiş ağciyər xərçənginin II-III 
mərhələsi üçün xarakterik əlamətlər hansılardır? 
 
A) Xəstəliyin klinik simptomsuz inkişafı 
B) Güclü öskürək 
C) Öskürək 
D) Kəskin arıqlama, qanhayxırma, öskürək 
E) Metastazın olması (baş beyinə, sümüklərə, qaraciyərə və s.) 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
515) Ağ ciyərin yuxarı payında lokalizə olmuş xərçəng rentgenoloji-kliniki 
əlamətlərinə görə vərəmdən nə ilə fərqlənir? 



 

 

A) Sadalanların heç biri 
B) Yüksək hərarət 
C) Yuxarı payın atelektazı, mikobakteriyaların təkrari müayinələrdə tapılmaması 
D) Mikobakteriyaların tapılması 
E) Bəlğəm ifrazı 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
516) Ağ ciyərin vərəminə və vərəmdən sonrakı dəyişikliklərə ən çox hansı yanaşı 
xəstəlik qoşulur? 
 
A) Histoplazmoz 
B) Sadalanların heç biri 
C) Blastomikoz 
D) Aspergillyoz 
E) Atipik viruslar 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
517) Dağılma boşluğunda aspergilliyoz inkişaf etdikdə xarakterik rentgenoloji 
əlamətlər hansılardı? 
 
A) Zınqırov simptromu 
B) Aypara simptomu 
C) Boşluq divarının müəyyən hissəsinin köpməsi 
D) Heç biri düz deyil 
E) Bütün cavablar düzgündür 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
518) Ağ ciyər asspergillyozunun effektiv müalicəsi aşağıdaki preparatlardan 
hansı ilə aparılır? 
 
A) Heç biri 
B) Sayılanların hamısı 
C) Rifampisin 
D) Antifunqal preparatlar 
E) Qram müsbət mikrofloraya təsir edən antibiotiklər 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
519) Ürəyin işemik xəstəliyi olan şəxslərdə vərəmin kimyəvi terapiyasınin hansı 
xüsusiyyətləri var? 
 
A) Ftivazidin təyini işemik xəstəliyin gedişini pisləşdirə bilər 
B) İşemik xəstəliyin ağırlaşmasına səbəb ola bilər 



 

 

C) Aminoqlikozidlərin təyini işemik xəstəliyin gedişinə pis təsir edə bilər 
D) Adətən, işemik xəstəliyin gedişinə təsiri yoxdur 
E) Rifampisinin təyini ürəyin işemik xəstəliyinin gedişini ağırlaşdıra bilər 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
520) Aşağıda adları çəkilən xəstəliklərdən hansı kiçik qalıq əlamətlərinin 
reaktivasiyasına səbəb ola bilər? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) 12 barmaq bağırsağın xorası 
C) Qlükokortikosteroidlərin tətbiqi 
D) Şüa terapiyasının aparılması 
E) Şəkərli diabet 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003. 
 
521) Vərəmli xəstələrdə şəkərli diabet olduqda müalicə zamanı insulinin tətbiqi 
müalicənin gedişinə necə təsir edir? 
A) Patogenetik mənfi təsir 
B) Xəstəliyin gedişini proqressivləşdirir 
C) Təsir etmir 
D) Sadalanların heç biri 
E) Patogenetik müsbət təsir 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
522) Mədə yarası zamanı kimyəvi preparatların hansı şəkildə qəbul edilməsi 
məsləhətdir? 
 
A) Peos terapiya 
B) Heç biri 
C) Sadalananların hamısı 
D) Elektrofarezlə terapiya 
E) İnfuzion terapiya 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
523) Ağciyər vərəmi ilə yanaşı gedən mədə xorası penetrasiyası baş verdikdə 
müalicə taktikası necə olmalıdır? 
 
A) Cərrahi müdaxilə aparılmalı, kimyəvi terapiya “peros” təyin edilməlidir 
B) Müalicə dayandırılmalı, qarın nayihəsinə buz qoyulmalıdır 



 

 

C) Cərrahi müdaxilə aparılmalı, kimyəvi terapiya dayandırılmalıdır 
D) Cərrahi müdaxilə aparılmalı, kimyəvi terapiya infuzion şəkildə davam 
etdirilməlidir 
E) Cərrahi müdaxilə dayandırılmalı, kimyəvi terapiya infuzion şəkildə davam 
etdirilməlidir 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
524) Xora xəstəliyi ilə yanaşı gedən vərəm xəstəliyinin müalicəsində preparatın 
seçimi və onun təyini yolları nəyə əsaslanmalıdır? 
 
A) Xora xəstəliyinin gedişinin hansı fazada olması 
B) Vərəm prosesinin gedişi xüsusiyyəti 
C) Xora xəstəliyinin fəsadının olması 
D) Vərəmin müalicəsinin intensivləşdirilməsi 
E) Bütün sadalananlar 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
525) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı biri vərəmə görə risk qrupu sayılır? 
 
A) Şizofreniya 
B) Kolit 
C) Sadalananların hamısı 
D) Nevroz 
E) Qastrit 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
526) Psixi xəstəliklər vərəmin yoluxucu forması ilə müşahidə olunduqda onların 
müalicəsi hansı şəraitdə aparılmalıdır? 
 
A) Nevroloji şöbələrdə 
B) Ambulator şəraitdə 
C) Vərəm dispanserlərində 
D) Somatik xəstəxanalarda 
E) Psixonevroloji dispanserlərin vərəm şöbəsində stasionar şəraitdə 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
527) Psixi xəstələrdə vərəmin vaxtında aşkarlanması üçün hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 



 

 

A) Dispanserizasiya prinsipləri əsasında ildə bir dəfə minimum müayinə metodlarını 
aparmaq 
B) Rentgen flüoroqrafik müayinəyə ehtiyac yoxdur 
C) İldə bir dəfə flüoroqrafiya müayinəsi 
D) 2-3 ildən bir Rentgen flüoroqrafik müayinə 
E) İldə bir dəfə mikroskopik müayinə 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
528) Vərəm və epilepsiya xəstəliyi birlikdə baş verdikdə xəstələr hansı ixtisas 
həkimi tərəfindən müalicə olunmalıdır? 
 
A) Psixiatr-ftiziatr 
B) Pulmonoloq 
C) Cərrah 
D) Terapevt 
E) Fizioterapevt 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
529) Alkoqolizmdən əziyyət çəkən şəxslərdə vərəmin daha çox təsadüf etməsinə 
səbəbi nədir? 
 
A) Gigiyena qaydalarına əməl etməmək 
B) Polirezistent davamlı formaların çox müşahidəsi 
C) Bütün sadalananlar 
D) İmmun sistemin zəifləməsi 
E) Multirezistent davamlı formaların çox müşahidəsi 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 
530) Alkoqolizmdən əziyyət çəkən şəxslərdə ağ ciyər vərəmi üçün hansı 
əlamətlər xarakterdir? 
 
A) Dağılmaya meyillik 
B) Külli miqdarda bakteriya ifrazı 
C) Bütün sadalananlar 
D) Proqressivləşən gediş 
E) Prosesin geniş yayılması 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 



 

 

531) Alkoqolizmdən əziyyət çəkən xəstələrdə vərəmin gedişinə xüsusi mənfi təsir 
edən nədir? 
 
A) Kimyəvi preparatların qəbulunu pis keçirməsi 
B) Zəifləmiş immunitet 
C) Xəstənin öz vəziyyətini düzgün qiymətləndirə bilməməsi 
D) Bütün sadalananlar 
E) Kimyəvi preparatların müntəzəm qəbulundan imtina 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 
532) Aşağıdakı xəstəliklərdən vərəmə görə risk qrupuna aid olmayan hansıdır? 
 
A) Alkoqolizm və nevroz 
B) Toksomaniya 
C) Alkoqolizm 
D) Beyin damarlarının sklerozu 
E) Narkomaniya 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 
533) Alkoqolizmdən əziyyət çəkən vərəmli xəstələrin müalicəsində 
aşağıdakılardan hansı məqsədəuyğun deyil? 
 
A) Müalicənin ciddi nəzarət altında aparılması 
B) Müalicənin ambulator şəraitdə aparılması 
C) Paralel olaraq, alkoqolizmdən müalicə edilir 
D) Müalicənin daha uzun müddət aparılması 
E) Müalicənin stasionar şəraitdə aparılması 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 
534) “Qırmızı qurd eşənəyi” sistem xəstəliyində vərəmin inkişafına səbəb olan 
nədir? 
 
A) Disproteinemiya 
B) Aparılan qlükokortikoid terapiyası 
C) Dərman preparatlarını qəbulunun pis keçirilməsi 
D) Sadalananların heç biri 
E) Qüvvətlənmiş immun sistem 
 
Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002. 
 



 

 

535) Qlükosteroid hormonlar müalicə zamanı vərəmli xəstəyə necə təsir edir? 
 
A) Sadalananlardan heç biri 
B) Beyin damarlarının kirəcləşməsinin qarşısını alır 
C) Patogenetik 
D) Qanda şəkəri endirir 
E) Qanda şəkəri qaldırır 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
536) Şəkərli diabet və vərəm xəstəliyi birgə inkişaf etdikdə qlükokortikosteroid 
hormonların tətbiqi hansı mənfi təsir göstərir? 
 
A) Patogenetik təsir edir 
B) Sadalananların hamısı 
C) İştahanı yüksəldir 
D) Şəkəri qaldırır 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
537)  Spesifik müalicə aparılmadan qlükokortikoid hormonların istifadəsi vərəm 
prosesinin gedişatına necə təsir edir? 
 
A) Ağciyərdən kənar lokalizasiyalı vərəmi aktivləşdirir 
B) Ağciyər vərəmini aktivləşdirir 
C) İstənilən lokalizasiyalı vərəmi aktivləşdirir 
D) Plevra vərəmini aktivləşdirir 
E) Döş qəfəsi daxili limfa düyünləri vərəmini aktivləşdirir 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
538) Qlükokortikoid terapiyası fonunda vərəmin hansı kliniki formaları daha 
çox inkişaf edir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Ağ ciyərlərin infiltrativ vərəmi 
C) Ağ ciyərlərin ocaqlı vərəmi 
D) Döş daxili limfa vəzlərinin vərəmi 
E) Vərəm mənşəli plevrit 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 



 

 

 
539) Qlükokortikoid terapiyasının fəsadı kimi yaranmış fəal yoluxucu vərəm 
necə təyin olunur? 
 
A) Obyektiv əlamətlər əsasında 
B) Klinikası ilə 
C) Tənəffüs orqanlarının rentgen müayinəsi ilə 
D) Bəlğəmdə VMB tapılması ilə 
E) Subyektiv şikayətlər əsasında 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
540) Hormonal terapiya vərəm xəstəliyi ilə fəsadlaşan zaman müalicənin 
taktikası necə olmalıdır? 
 
A) Hormonal preparatın sutkalıq dozasının dəyişilməsinə ehtiyac yoxdur 
B) Hormonların sutkalıq dozası artırılmalı 
C) Hormon preparatların qəbulu saxlanılması 
D) Hormonal terapiya dayandırılmadan onun xəstəyə verilməsi mövcud xəstəliyin 
vəziyyətinə uyğunlaşdırılır 
E) Hormonların sutkalıq dozası azaldılmalı 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
541) Hormonal terapiyanın fəsadı kimi inkişaf etmiş vərəm xəstəlyinin 
müalicəsində vərəm əleyhinə preparatların təyini zamanı aşağıda 
göstərilənlərdən hansı nəzərə alınmalıdır? 
 
A) Preparatlar kombinasiyasının aktivlik dərəcəsi 
B) Preparatların qlükokortikoid hormonlarla kombinasiyasının mümkünlüyü 
C) Sadalananların hamısı 
D) Preparatların əsas xəstəliyə təsiri 
E) Kimyəvi preparatların orqanizm tərəfindən necə qəubul edilməsi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
542) Qlükokortikosteroid terapiyası zamanı vərəm prosesinin fəallaşmasının 
qarşısını almaq məqsədilə hansı profilaktik tədbirlər həyata keçirilir? 
 
A) Xəstələrə protenomid təyin olunur 
B) Sadalananların heç biri 
C) Xəstələrə pirozinamid təyin olunur 
D) Xəstələrə streptomisinin təyin olunur 



 

 

E) Xəstələrə izoniazid təyin olunur 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
543) Vərəmli xəstələrdə hamiləlikdən qorunmaq üçün kontroseptivlərin 
işlədilməsi zamanı hansı vərəm əleyhinə dərmanın işlədilməsinə əks göstəriş 
var? 
 
A) Etambutol 
B) Pirazinamid 
C) Kanamisin 
D) Rifampisin 
E) İzoniazid 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
544) Hamiləliyin 5 ayında vərəmin fəal forması müşahidə edildikdə müalicə 
taktikası necə olur? 
 
A) Hamiləlik pozulmur müalicə dayandırılır 
B) Sadalananların heç biri 
C) Hamiləlik pozulmadan müalicə davam etdirilir 
D) Hamiləlik pozulur müalicə davam etdirilir 
E) Döl çıxardılır müalicə davam etdirilir 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
545) Vərəm xəstəliyi qadınlarda hamiləlikdən əvvəl harada və necə aşkar 
edilməlidir? 
 
A) Qadınlarda vərəm yalnız mikroskopik üsulla aşkarlanmalıdır 
B) Bütün qadınlar hamiləlikdən əvvəl ərazi poliklinikalarında və qadın 
məsləhətxanalarında minimum müayinə metodlarından keçirilməlidirlər 
C) Qadınların hamiləlikdən 2-3 il əvvəl aparılmış müayinələrinin nəticələri kifayətdir 
D) Hamiləlikdən əvvəl mikroskopik müayinəyə ehtiyac yoxdur 
E) Hamiləlikdən əvvəl qadınların rentgen müayinəsi vacib deyil 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
546) Ağciyərin  anadangəlmə qüsuru olan şəxslərdə vərəmin yoluxucu 
formasının aşkarlanması hansı metodla aparılır?  
 



 

 

A) Kliniki müayinələr 
B) Biopsiya 
C)  Rentgenoloji müayinə və mikroskopiya 
D) Rentgenoskopik metod 
E) Bronxoskopik metod 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
547) Anadangəlmə ağ ciyər kistaları vərəm destruksiyalarından hansı əlamətləri 
ilə fərqlənir? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Kultural müayinin neqativ cavabı 
C) Sadalananların heç biri 
D) Kistanın izolə edilmiş şəklində aydın sərhədləri 
E) Mikobakteriyanın tapılmaması, kista ətrafında perifokal iltihabi dəyişikliyin 
olmaması 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
548) Ocaqlı vərəm ilkin vərəm kompleksindən rentgenoloji əlamətlərinə görə 
necə fərqlənir? 
 
A) Ağ ciyərdə bipolayarlıq qeyd olunur 
B) Sadalananların heç biri 
C) Ocaqlı vərəm limfanqit vasitəsilə kökə doğru yayılır 
D) Ocaqlı vərəm limfanqit vasitəsilə kökə doğru yayılaraq bronxopulmonal və ya 
traxeobronxial vəzlərlə birləşir 
E) Ocaqlı vərəm 1-2 ocaqdan ibarət olub ölçüsü 1 sm-ə qədər olur 1 seqmenti 
zədələyir 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
549) Spontan pnevmotoraksın vərəm mənşəli olması hansı metodla təsdiqlənir? 
 
A) Xəstənin travma alması  
B) Anamnezdə vərəmə aid məlumatın olması, empiemada vərəm 
mikobakteriyalarının tapılması rentgendə digər ağ ciyərdə və ya spontan 
pnevmotoraks olan tərəfdə vərəmə aid dəyişikliklərin olması əsasında 
C) Anamnezdə vərəmə aid məlumatın olmaması 
D) Xəstənin tez-tez mədə- bağırsaq sisteminin xəstəliyi ilə xəstələnməsi 
E) Plevra boşluğunda mayenin səviyyəsinin horizontal şəkil alması 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 



 

 

 
550) Spontan pnevmotoraks mədə-12 barmaq bağırsaq xorası ilə yanaşı baş 
verdikdə ilk yardım necə aparılmalıdır? 
A) Xəstəyə sakit vəziyyət verilir 
B) Plevra boşluğu Byu-lau üsulu ilə drenaj edilir 
C) Sadalananların hamısı 
D) Ağrıkəsicilər verilir 
E) Xəstəyə dieta təyin olunur, ağrıkəsici ürək dərmanları verilir 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
551) Qadın cinsiyyət üzvlərinin yoluxucu vərəminin aşkarı üçün hansı müayinə 
metodu daha önəmlidir? 
 
A) Uşaqlıq boynundan götürülmüş yaxmada mikobakteriyanın sadə mikroskopiya 
üsulu ilə aşkarı 
B) Histosalpinfinqoqrafiya 
C) Qarın boşluğu üzvlərinin ultrasəs müayinəsi 
D) Yumurtalıların ikiqat kontratlı rentgen müayinəsi 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение внелегочного туберкулеза. Рекомендация 
ВОЗ 2002 
 
552) Qadın cinsiyyət üzvlərində əsasən vərəm xəstəliyini törədən mikroblar 
hansılardır? 
 
A) Mikobakteriyalar 
B) Streptokokklar 
C) Pnevmokokklar 
D) Meninqokokklar 
E) Stafilokokklar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
553) Qara ciyər vərəmini  hansı metod vasitəsilə aşkar etmək olur? 
 
A) Sadalananlardan heç biri 
B) Mədə bağırsaq sisteminin kontras rentgen müayinəsi 
C) Fibroqastroskopiya 
D) Obyektiv müayinə metodları 
E) Ulturasəs müayinəsi və kompyuter tomoqramması 
 
Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002 
 



 

 

554) Sidik-ifrazat sisteminin fəal vərəmi olan  yaşlı xəstələr hansı dispanser 
qrupunda müşahidə olunurlar? 
 
A) III qrup 
B) II- III qrup 
C) I qrup 
D) IV qrup 
E) O “A” qrup 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
555) Ağ ciyər vərəmində perkusiya və auskultasiya nəticələri hansılardır? 
 
A) Sərt tənəffüs, yaş xırıltı, nisbi kütlük 
B) Tam kütlük, vezikulyar tənəffüs 
C) Vezikulyar tənəffüs, nisbi kütlük 
D) Sadalananların hamısı 
E) Kütlük, sərt tənəffüs 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
556) Uşaqlarda və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyasının ilk əlamətləri 
hansılardı? 
 
A) Ümumi zəiflik öskürək, arıqlama 
B) Subfebril hərarət öskürək 
C) İştahın pozulması, əsəbilik, yuxu pozğunluğu 
D) Sadalananların hamısı 
E) Yuxu pozğunluğu, tərləmə 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
557) Vərəm xəstəliyinin aşkarlanmasında əsas müayinə metodu hansıdır? 
 
A) Limfa vəzlərində VMB-nin aşkarlanması  
B) Bəlğəmdə VMB-ni aşkar edilməsi 
C) EÇS yoxlanılması  
D) Eksudatda leykositlərin təyini 
E) Qanda limfositlərin təyini 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 



 

 

 
558) Hansı spesifik dərmanların qəbulu hepatitin yaranmasına daha çox səbəb 
olur?  
 
A) Kanamisin 
B) Etambutol 
C) Tioasetazon 
D) İzoniazid+Rifampisin 
E) Streptomisin 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
559) Spesifik müalicə zamanı hepatit baş verdikdə müalicə taktikası necə 
olmalıdır? 
 
A) Müalicə olduğu kimi davam etdirilməlidir 
B) Dərmanların dozası və sayı artırılmalıdır 
C) Sadalananlardan heç biri 
D) Dərmanların dozası və sayı azaldılmalıdır 
E) Hepatitin spesifik dərmanların qəbulu ilə əlaqədar olduğu aydınlaşdırılana qədər 
müalicə dayandırılmalıdır 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
560) Spesifik dərmanların qəbulu nəticəsində hepatit baş verdikdə müalicə 
taktikası necə olmalıdır? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Müalicəyə ikinci sıra preparatlar əlavə edilməlidir 
C) Müalicə dayandırılmalıdır 
D) Müalicə sxemasından Rifampisin və İzoniazid çıxarılmamalıdır 
E) Müalicə sxemasından Rifampisin və İzoniazid çıxarılmalıdır 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
561) Spesifik dərmanların qəbulu nəticəsində hepatit baş verdikdə müalicənin 
intensiv mərhələsi və davamedici mərhələsi hansı müddətə və hansı dərmanlarla 
təyin olunur? 
 
A) Sadalanan sxemlərin heç biri 
B) İntensiv mərhələ 3 ay 2 preparatla (İzoniazid, Etambutol), davamedici mərhələ 7 
ay  (İzoniazid və Etambutolla) 



 

 

C) İntensiv mərhələ 2 ay, 3 preparatla (İzoniazid, Streptomisin, Etambutol), 
davamedici mərhələ 10 ay İzoniazid və Etambutolla  
D) İntensiv mərhələ 4 ay 2 preparatla (İzoniazid, Etambutol), davamedici mərhələ 7 
ay  (İzoniazid və Etambutolla) 
E) İntensiv mərhələ 4 ay 2 preparatla (İzoniazid, Etambutol), davamedici mərhələ 6 
ay  (İzoniazid və Etambutolla) 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
562) Spesifik dərmanların qəbulu nəticəsində hepatit inkişaf etdikdə intensiv 
mərhələdə hansı spesifik dərmanların təyini məqsədəuyğun sayılmır? 
A) İzoniazid 
B) Streptomisin 
C) Rifampisin və Pirazinamid 
D) Kanamisin 
E) Etambutol 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
563) Hamilə qadınlarda vərəm inkişaf etdikdə hansı spesifik dərman cifdən 
keçərək döldə eşitmə sinirinə və böyrəklərə mənfi təsir göstərməsinə görə 
müalicədə istifadə olunmur? 
 
A) Rifampisin 
B) İzoniazid 
C) Streptomisin 
D) Etambutol 
E) Pirazinamid 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
564) Keysəriyyə əməliyyatı zamanı vərəm xəstəliyi olan qadınlara anesteziya 
aparılarkən streptomisinin vurulması hansı mənfi təsiri göstərir? 
 
A) Xəstənin böyrəyinə təsir edir 
B) Əzələ sinir blokatorlarının təsirini azaldır və narkozun keyfiyyətini aşağı salır 
C) Xəstənin mədə bağırsaq sisteminə təsir edir 
D) Sadalananların heç biri 
E) Xəstənin eşitmə sinirinə təsir edir 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 



 

 

565) Hamilə qadınlarda vərəm xəstəliyinin müalicəsi zamanı vərəm əleyhinə 
spesifik dərmanların dölə mənfi təsirini aradan qaldırmaq üçün hansı tədbirlər 
həyata keçirmək lazımdır?   
 
A) Hepatoprotektorlar təyin olunur 
B) Vitaminlər təyin edilir 
C) Simptomatik müalicə təyin edilir 
D) B qrup vitaminlərin təyini  
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
566) Döş daxili limfa düyünlərin vərəminin əsas aşkar etmə metodları hansıdır? 
 
A) Bütün göstərilənlər 
B) Xəstəliyin kliniki simptomlarına görə təyini 
C) Tuberkulin sinağı və fluoroqrafik müayinə  
D) Angioqrafik müayinə 
E) Kontakların müayinəsi 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
567) Böyrək daşı olan vərəm xəstəsini nə vaxt sanatoriya göndərmək olar? 
 
A) İlkin vərəm kompleksinin dağılma mərhələsində 
B) Kavernoz formada 
C) İnlftratın sorulması, kavernanın bağlanması mərhələsində 
D) Fibroz kavernoz formada 
E) İnfiltratın dağılma mərhələsində 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
568) Doğuşdan sonra mikobakteriya ifraz edən ana və yenidoğulmuş arasında 
təmas necə olmalıdır? 
 
A) Uşaq körpələr evinə verilməlidir 
B) Sadalananların heç biri 
C) Ana uşaqdan mikobakteriya ifrazı davamlı kəsilənə qədər izolyasiya olunmalıdır 
D) Ana uşaqla daim bir yerdə qalmalıdır 
E) Ana ömürlük uşqadan izolyasiya olunmalıdır 
 
Ədəbiyyat: ВОЗ. Майкл Рич с соав. Руководство по программному ведению 
лекарственно устойчивого туберкулеза 



 

 

 
569) Böyrək çatışmazlığı müşahidə olunan multirezistent vərəmli xəstələrin 
müalicəsi zamanı əsasən hansı dərman preparatları istifadəsində ehtiyalı olmaq 
lazımdır? 
 
A) Pirazinamid 
B) Aminoqlikozidlər 
C) İzoniazid 
D) Proteonamid 
E) Rifampisin 
 
Ədəbiyyat: ВОЗ. Майкл Рич с соав. Руководство по программному ведению 
лекарственно устойчивого туберкулеза 
 
570) Qıcolma sindromu müşahidə olunan multirezistent vərəmli xəstələrdə hansı 
preparatın təyin edilməsi məqsədyönlü deyil? 
A) İzoniazid 
B) Proteonomid 
C) Rifampisin 
D) Pirazinamid 
E) Sikloserin 
 
Ədəbiyyat: ВОЗ. Майкл Рич с соав. Руководство по программному ведению 
лекарственно устойчивого туберкулеза 
 
571) Psixiki xəstəliyi olan multirezistent vərəmli xəstələrində Sikloserinin təyini 
necə olmalıdır? 
 
A) Sikloserinin dozası artırılaraq işlədilməlidir 
B) Psixiatrın və ftiziatrın ciddi nəzarəti altında Sikloserin müalicədə işlədilməlidir 
C) Sikloserin müalicədə işlədilməməlidir 
D) Sikloserin günaşırı verilməlidir 
E) Sikloserinin dozası azaldılaraq işlədilməlidir 
 
Ədəbiyyat: ВОЗ. Майкл Рич с соав. Руководство по программному ведению 
лекарственно устойчивого туберкулеза 
 
572) Qazanılmış immun defisiti ilə vərəm ynaşı getdikdə hansı spesifik preparat 
işlədilməməlidir əks göstərişdir? 
 
A) Pirazinamid 
B) Tioasetezon 
C) İzoniazid 
D) Rifampisin 
E) Proteonamid 
 



 

 

Ədəbiyyat: ВОЗ. Майкл Рич с соав. Руководство по программному ведению 
лекарственно устойчивого туберкулеза 
 
573) Süni pnevmotoraks yaşli adamlarda spesifik prosesin dağılma mərhələsi ağ 
ciyərin hansı nahiyəsində olduqda effekt verir? 
 
A) Dağılma boşluğu orta payda olduqda 
B) Dağılma boşluğu aşağı payda olduqda 
C) Dağılma boşluğu bir tərəfdə yuxarı payda olduda 
D) Dağılma boşluğu iki tərəfdə yuxarı payda olduda 
E) Dağılma boşluğu yuxarı payda olduqda 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
574) Eksudativ plevritin sorulma mərhələsində auskultasiya zamanı hansı 
simptom aşkar olunur? 
A) Zəifləmiş tənəffüs 
B) Amforik səs 
C) Qüvvətli tənəffüs 
D) Plevranın sürtünmə küyü  
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
575) Ocaqlı ağ ciyər vərəmində dağilma boşluğu adətən nə böyüklükdə olur? 
A) Xırda ölçülü 
B) Qiqant ölçülü 
C) İstənilən ölçüdə 
D) Orta ölçülü 
E) Əhəmiyyətli dərəcədə böyük 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
576) Ürək damar və eyni zamanda fəal vərəmli yaşlı xəstələr hansı dispanser 
qrupunda müşahidə olunur? 
 
A) II qrup 
B) V qrup 
C) I qrup 
D) IV qrup 
E) III qrup 
 



 

 

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
577) Yaşlı vərəm xəstələrinin dispanser  müşahidəsinin məqsədi nədir? 
 
A) Xəstələrin müalicəsinin təşkili və qeydiyyatı 
B) Obliqat qruplarının yoxlanılması 
C) Təmasda olanların yoxlanılması 
D) Sadalananların hamısı 
E) Vərəm xəstələrini aşkar edilməsi,müalicəyə nəzarət 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
578) Ürək xəstəliyi olan yaşlı şəxslərdə ağ ciyər vərəminin aktiv formaları aşkar 
edildikdə onlar hansı dispanser qrupunda qeydiyyata alınırlar?  
 
A) I qrup 
B) III-v 
C) III-ab 
D) II – III qrup 
E) IV qrup 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
579) Böyrək daşı olan ağ ciyər vərəmli xəstələrinin vərəmə görə müayinəsi necə 
aparılır? 
 
A)  Mantu sınağı 
B) Bəlğəmin mikroskopik,kultural müayinəsi 
C) Rentqen-fluoroqrafik müayinə 
D) Sayılanlar hamısı 
E) Sidiyin mikroskopik və kultural müayinəsi 
 
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение внелегочного туберкулеза. Рекомендация 
ВОЗ 2002 
 
 
Bölmə 8.Ağciyərdən kənar üzvlərin vərəmi. 
 
 
580) Vərəm prosesi ilkin olaraq böyrəyin hansı hissəsini zədələyir? 



 

 

 
A) Qabıq qatı 
B) Böyrək kasacığı 
C) Beyin qatı 
D) Əzələ qatı 
E) böyrək ləyəni 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
581) Böyrək vərəminin hansı kliniki formasına daha çox rast gəlinir?  
 
A) Ocaqlı 
B) Böyrəkətrafı limfa vəzlərinin vərəmi 
C) Sadalananların heç biri 
D) Kavernoz 
E) İlkin vərəm kompleksi 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
582) Böyrək vərəminin hansı formaları mövcuddur? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Parenximatoz vərəm 
C) Kavernoz vərəm 
D) Vərəm pionefrozu 
E) Vərəm papiliti   
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
583) Böyrəklərin vərəmi hansı kliniki əlamətlərlə müşaiyət olunur? 
 
A) Az simptomlu 
B) Simptomsuz 
C) Qarın nahiyəsində və beldə ağrılar 
D) Subfebril hərarət 
E) Bütün sadalananlar 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
584) Böyrək vərəmi ən çox nə vaxt aşkarlanır? 
 
A) Sidiyin sadə mikroskopiyasında 
B) Autopsiya zamanı 
C) Tuberkulindiaqnostikada 
D) Heç vaxt 
E) Profilaktik müayinələrdə 



 

 

 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
585) Böyrək vərəminin hansı forması xroniki böyrək çatışmazlığı ilə ağırlaşa 
bilər?  
 
A) Parenximatoz vərəm 
B) Vərəm pionefrozu 
C) Kavernoz vərəm 
D) Vərəm papiliti 
E) İlkin vərəm kompleksi 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
586) Böyrək vərəminin başlanğıc klinik əlamətləri hansılardır? 
 
A) Bel və qarın nahiyələrində ağrılar və intoksikasiya əlamətləri 
B) Sadalananların heç biri 
C) Qeyri-kəskin intoksikasiya əlamətləri 
D) Yüksək hərarət 
E) Dizuriya 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
587) Böyrək vərəminin başlanğıc mərhələsində sidiyin analizi necə olur? 
 
A) Proteinuriya 
B) Sidik  qələvi reaksiyalı olur 
C) Leykosituriya 
D) Hematuriya 
E) Sidik turş reaksiyalı olur 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
588) Sidik sisteminin vərəminin gecikmiş və ağırlaşmış formalarını xarakterizə 
edən əlamətlər hansılardır? 
 
A) Yüksək hərarət 
B) Qarın boşluğunda ağrı 
C) Piuriya və davamlı makrohematuriya 
D) Dizuriya 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 



 

 

589) Uşaqlarda  mikobakteriya ifrazı ilə müşaiyət olunan tənəffüs orqanlarının 
vərəminin  müxtəlif kliniki formaları sidik sistemi vərəmi ilə yanaşı getdikdə 
diaqnoz qoymaq üçün ilkin olaraq hansı müayinələr aparılmalıdır? 
A) Nefroloqun konsultasiyası 
B) Uroloqun konsultasiyası 
C) Sidiyin sistematik müayinəsi 
D) Sidiyin qeyri-spesifik floraya əkilməsi 
E) Sidiyin VMB aşkar olunması məqsədilə  üsulu ilə müayinəsi 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
590) Böyrək vərəminin lokalizasiyasını aydınlaşdırmaq üçün hansı müayinə 
metodu önəmlidir? 
 
A) Sistoskopiya 
B) Ultrasəs müayinə 
C) Angioqrafiya 
D) Sadalananların heç biri 
E) Venadaxili uroqrafiya 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
591) Sidik sistemində hansı hallarda cərrahi müdaxilələr aparılır? 
 
A) “Kiçik”sidik kisəsisinin əmələ gəlməsi 
B) Sidik axarının çapıqlamış stenozu 
C) İkincili kista,böyrək tuberkulyoması və ya destruksiyası 
D) “Sönmüş” böyrək 
E) Bütün sadalananlar 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
592) Sidik sisteminin vərəminin nəticəsinə hansı hallar aiddir? 
 
A) Qeyri-spesifik nefritə keçid 
B) Hidronevroz 
C) Sidik axarının çapıqlaşması 
D) Bütün sadalananlar 
E) Nefrolitiyaz 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
593) Aşağıda göstərilənlərdən hansı sidik sisteminin vərəminin sağalma 
kriteriyasına aid deyil? 
 
A) Böyrək funksiyasının göstəricilərinin normalaşması 



 

 

B) Sidik axarının stenozu (daralması) 
C) Destruksiyanın sağalması,sidik yollarının və sidik kisəsinin selikli qişalarda 
iltihabi dəyişikliklərin kənarlaşdırılması 
D) Bakteriya ifrazının dayanması 
E) Sidik analizlərinin göstəricilərinin normalaşması  
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
594) Oynaq və sümüklərə vərəm mikobakteriyasının əsas daxil olma yolları 
hansılardır? 
 
A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərindən limfogen yolla 
B) Kontakt 
C) Aerogen 
D) Ağciyər toxumasından limfogen 
E) Hemotogen 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
595) Vərəm spondiliti üçün xarakterik klinik əlamətlər hansılardır? 
 
A) Fəqərələrdə hərəkət məhdudluğu 
B) Yeriş zamanı onurğa sütununda olan ağrılar 
C) Sakit vaxtı onurğada ağrılar 
D) Sadalananların hamısı 
E) Kiçik çanaq üzvlərinin funksiyasının pozulıması 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
596) Yaşlılarda, uşaqlarda və yeniyetmələrdə sümük oynaq sisteminin vərəmini 
aşkar etmək üçün hansı müayinə metodları tətbiq olunur?    
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Sümük oynaq sisteminin rentgenoqrafik müayinəsi 
C) Sümük və oynaqların rentgenskopiyası 
D) Sümük oynaq sisteminin ultrasəs müayinəsi 
E) Cərrahın konsultasiyası 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
597) Sümük-oynaq vərəminin müalicəsində hansı metodlar istifadə olunur? 
 
A) Cərrahi müalicə 
B) Ortopedik müalicə 
C) Bütün sadalananlar 
D) Vərəm əleyhinə kimyəvi terapiya 



 

 

E) İqlim müalicəsi 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
598) Uşaqlarda gözün vərəmi vərəmin hansı kliniki formaları ilə yanaşı gedir? 
 
A) Ocaqlı vərəm 
B) Bütün sadalananlar 
C) Sümük oynaq sisteminin vərəmi 
D) Dəri vərəmi 
E) Döş daxili limfa vəzilərinin vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
599) Gözün vərəminin müalicəsində istifadə olunan metodlar hansılardır? 
 
A) Patogenetik müalicə 
B) Bütün sadalananlar 
C) Vərəm əleyhinə preparatların yerli tətbiqi 
D) Fizioterapevtik müalicə 
E) Vərəm əleyhinə kimyəvi terapiya 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
600) Vərəm mezadeniti ən çox hansı ağırlaşmaları verir? 
 
A) Bağırsaqlarda qanaxma 
B) Bağırsaq arası soyuq abses 
C) Sadalanların heç biri 
D) Qarın arteriyalarının trombozu 
E) Qarın venalarının tromboflebiti 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
601) Qarın boşluğunda sərbəst mayenin toplanması ən çox hansı xəstəlikdə baş 
verir? 
 
A) 12 barmaq bağırsaq xorası 
B) Mədə xorası 
C) Mezadenit 
D) Öd daş xəstəliyi 
E) Reaktiv pankreatitlər 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 



 

 

602) Limfoqranulyomatoz xəstəliyinin qarın forması ilə vərəm mezadenitin 
diferensial diaqnostikasında hansı əlamət limfoqranulomatoz üçün 
xarakterikdir? 
 
A) Limfoqranulomatozda hərarətin qalxması və enməsi titrəmə ilə müşaiyət olunur 
və bu vaxt qarında əllənən limfa vəzləri böyümüş olur 
B) Hərarətin qalxması qarında əllənən limfa vəzləri böyüməsi ilə müşaiyət olunmur 
C) Hərarətin qalxması və enməsi titrəmə ilə müşaiyət olunur 
D) Hərarətin qalxması və enməsi titrəmə ilə müşaiyət olunmur 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
603) Vərəm mezadeniti üçün xarakterik olan əlamət hansıdır? 
 
A) Kox sınağından sonra hərarət düşür 
B) Sadalananların heç biri 
C) Hemoqrammada limfositoz, leykositoz müşahidə olunur 
D) Kox sınağından sonra qarında olan ağrılar şiddətlənir 
E) Kox sınağından sonra qarında olan ağrılar dəyişmir 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
604) Mezadenit diaqnozunu qoymaq üçün ilkin olaraq hansı müayinə metodu 
tətbiq olunur? 
 
A) Qanın ümumi analizi 
B) Sadalananların heç biri 
C) Flüoroqrafiya 
D) Ultrasəs müayinəsi 
E) Rentgenoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
605) Mezadenitin müalicə prinsiplərinin əsasını nə təşkil edir? 
 
A) Spesifik dərmanların kombinasiyası düzgün seçilməli, dərmanların dozaları çəkiyə 
və yaşa uyğun olmalı, qida rasionu yüksək kalorili olmalıdır 
B) Qarın dərisi üzərində spesifik dərmanların fiziterapevtik üsullarla yeridilməsi 
C) Aşağı kalorili qida maddələri qəbul etmək və iki spesifik preparat qəbul etmək 
D) Monoterapiya, sakit vəziyyət 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 



 

 

606) Mezaodenit ağ ciyər vərəminin hansı forması ilə yanaşı getdikdə daha 
təhlükəli olur? 
 
A) Ağ ciyər vərəminin polirezistent forması 
B) Ağ ciyər vərəminin birinci sıra spesifik dərmanlara həssas forması 
C) Sadalananların hamısı 
D) Ağ ciyər vərəminin multirezistent forması 
E) Ağ ciyər vərəminin monorezistent forması 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
607) Mezadenit ağciyər vərəminin hansı forması ilə yanaşı getdikdə daha 
təhlükəli olur? 
 
A) Ağciyər vərəminin polirezistent forması 
B) Ağciyər vərəminin monorezistent forması 
C) Genişləndirilmiş dərman çeşidinə davamlı olan vərəm forması   
D) Ağciyər vərəminin multirezistent forması 
E) Ağciyər vərəminin birinci sıra spesifik dərmanlara həssas forması 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
608) Mezadenitin aşkarı üçün hansı müayinə materialı üstünlük təşkil edir? 
 
A) Sidiyin mikroskopiyası 
B) Qanın analizi 
C) Qarın boşluğundan götürülmüş maye və ya bioptat 
D) Sadalananların heç biri 
E) Nəcisin mikroskopiyası 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
609) Periferik limfa vəzlərinin vərəmi hansı halda daha yoluxucudur? 
 
A) Sadalananlardan heç biri 
B) Kalsinatlaşmış forma 
C) Limfa vəzi funksiyaedici fistula ilə fəsadlaşdıqda 
D) İnfiltrativ forma 
E) Tumoroz forma 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
610) Periferik limfadenitin spesifikliyini təyin etmək üçün hansı müayinə 
metodları aparılır? 
 
A) Rentgenoskopiya 



 

 

B) Punksion metodla bioprtatın götürülməsi, və mikrobioloji və sitoloji müayinəsi 
onun, tuberkulindiaqnostika 
C) Angioqrafiya 
D) Flüoroqrafiya 
E) Rentgenoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
611) Limfadenitin kliniki sağalmasından sonra kiçik qalıq əlaməti nə sayılır? 
 
A) Diametri 1 sm-ə qədər olan kirəcləşmiş 5-6 limfa düyünü 
B) Diametri 4-5 sm-ə qədər olan kirəcləşmiş bir limfa düyünü 
C) Diametri 1 sm-ə qədər olan kirəcləşmiş 1-2 limfa düyünü 
D) Diametri 2-4 sm-ə qədər olan kirəcləşmiş 1-2 limfa düyünü 
E) Sadalanaların heç biri 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
612) Limfadenitin kliniki sağalmasından sonra böyük qalıq əlaməti nə sayılır? 
 
A) Diametri 1 sm-ə qədər olan kirəcləşmiş 1-2 limfa düyünü 
B) Diametri 1 sm-dən böyük olan kirəcləşmiş limfa düyünləri 
C) Diametri 0.7-0.8 sm-dək olan kirəcləşmiş limfa düyünləri 
D) Sadalanaların hamısı 
E) Diametri 0.2-0.3 sm-dək olan kirəcləşmiş limfa düyünləri 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
613) Limfadenitdən sonra baş vermiş kelloid dəyişikliyin müalicəsi necə 
aparılır? 
 
A) Kelloidin üzərinə fizioterapevtik qızdırıcı müalicələr tətbiq olunur 
B) Kelloidin üzərinə sorucu məlhəmlər sürtülür 
C) Kelloid cərrahi üsulla kəsilib götürülür 
D) Sadalananların heç biri 
E) Spesifik müalicə fonunda kelloid törəmənin altına lidaza, hirdokortizon və s. 
yeridilir 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
614) Çənəaltı nahiyəsində böyümüş limfa vəzləri müşahidə olunan xəstənin 
böyük döş əzələsinin altında müşahidə olunan və simptomsuz gedən infiltrat 
necə qiymətləndirilməlidir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Döş vəzinin xərçəngi kimi 



 

 

C) Böyük döş əzələsinin mioması 
D) Limfa vəzindən axan soyuq abses kimi 
E) Böyük döş əzələsinin fibromioması 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
615) Periferik limfa vəzifələrinin vərəminin ilkin kliniki əlamətləri hansılardır? 
A) Limfa vəzi ətrafında dəri şişkinliyi 
B) Dərinin qızarması 
C) Limfa vəzilərinin böyüməsi periadent əlaməti yoxdur 
D) Limfa vəzilərinin böyüməsi periadenit əlaməti ilə 
E) Palpasiyada ağrılı olması 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
616) Periferik limfa vəzilərinin vərəmini hansı xəstəliklərlə diferensasiya etmək 
olar? 
 
A) Limfoqranulyomatoz 
B) Bütün sadalananlarla 
C) Qeyri-spesifik limfadenit 
D) Limfosarkoma 
E) Sarkoidoz 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
617) Limfadenitlərin cərrahi müalicəsinə göstəriş aşağıdakilardan hansıdır? 
 
A) Bütün sadalananlar 
B) Kliniki sağalmış kiçik qalıqlara malik forma  
C) İnfiltrativ mərhələ 
D) Fistula vermiş və kazeoz forma 
E) İnfiltrativ forma sorulma mərhələsində 
 
Ədəbiyyat: Н.Е.Чернеховская с соав. Туберкулез на рубеже веков Москва 2000 
 
618) Vərəm meninqitində spesifik proses əsasən ən çox harada lokalizasiya 
olunur? 
 
A) Bütün cavablar düzgündür 
B) Baş beyin maddəsində və beyin qişasında 
C) IV mədəciyin dibində 
D) Beyin ayaqcıqlarında 
E) Başbeyin sütununda 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 



 

 

 
619) Vərəm meningitinin kliniki gedişinə görə son təsnifatı hansıdır? 
 
A) Vərəm meningiti, bakterial meningit 
B) Vərəm meningiti, vərəm meninqioensefaliti, vərəm meninqoensefalomieliti 
C) Sadalananların heç biri 
D) Vərəm meninqoensofalomieliti, virus meningiti 
E) Vərəm meninqioensofaliti, meninqokok meningiti 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
620) Vərəm meningiti hansı yaş qrupunda olan uşaqlar üçün daha təhlükəlidir? 
 
A) 8 yaşdan 10-yaşa qədər 
B) 10-12 yaş 
C) 6 yaşdan 7-yədək 
D) 1 yaşdan 3-ə qədər 
E) 4 yaşdan 5-yaşa qədər 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
621) Kiçik yaşlı uşaqlar vərəm meninqiti ilə hansı səbəbdən daha tez 
xəstələnirlər? 
 
A) Bütün cavablar düzdür 
B) Mərkəzi sinir sisteminin yetişməməsi 
C) Humoral imunnitetin formalaşmaması 
D) Postvaksinal immunitetin formalaşmaması və ümumi immunitetin 
formalaşmaması 
E) Hematoensefalik baryerin çatışmazlığı 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
622) Vərəm meninqitindən fərqli olaraq seroz meningit üçün hansə əlamətlər 
xarakterikdir? 
 
A) Nadir qənaətbəxş gedişli spontan sağalma 
B) Xroniki gediş 
C) Kəskin başlanğıc 
D) Qeyri-qənaətbəxş gedişli letal nəticə 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
623) Vərəm meninqitindən fərqli olaraq irinli meninqit üçün xarakterik əlamət 
hansıdır? 



 

 

 
A) Qeyri-qənaətbəxş gediş,letal nəticə 
B) Xroniki gediş 
C) Sadalananların hamısı 
D) Kəskin başlanğıc, yüksək hərarət 
E) Qənaətbəxş gediş,spontan sağalma 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
624) Onurğa beyni mayesinin hansı göstəricisi vərəm meninqiti üçün 
xarakterdir? 
 
A) Şəkərin miqdarının azalması 
B) Zülalın az yüksəlməsi 
C) Sadalananların hamısı 
D) None-Appelt reaksiyasının müsbət olması 
E) Beyin daxili təzyiqin yüksək olması 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
625) Seroz meninqitdə onurğa beyin mayesinin daha xarakter göstəriciləri 
hansılardır? 
 
A) Şəkərin miqdarının artması 
B) Sadalananların hamısı 
C) Xloridlərin artması 
D) Beyin daxili təzyiqin yüksək olması 
E) Fibrin pərdənin düşməməsi 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
626) Meningitin vərəm etiologiyalı olmasını hansı müayinə metodu vasitəsi ilə 
təyin etmək olar? 
 
A) Ensefaloqrafiya 
B) Angioqrafiya 
C) Kompüter tomoqrafiyası 
D) Onurğa beyini mayesində mikroskopik və kultural üsulla vərəm törədicilərinin 
tapılması 
E) Baş beyinin rentgenoqrafiyası 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
627) Vərəm meninqitinə şübhə olduqda hansı əlavə müayinə metodları aparılır? 
 
A) Audiometriya 



 

 

B) Sadalananların hamısı 
C) Kompyuter tomoqrafiyası 
D) Onurğa sütununun və baş beyinin rentgenoloji müayinəsi 
E) Göz dibinin müayinəsi 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005,Fuad 
İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
628) Vərəm meninqitinin müalicəsində kimyəvi preparatların seçilməsi nəyə 
əsaslanır? 
 
A) Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq dərmanların infuzion tətbiqi 
B) Bütün sadalananlar 
C) Ensefalit əlamətlərinin olması 
D) Xəstənin çəkisi və yaşı 
E) Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005,Fuad 
İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
629) Vərəm meninqitində kimyəvi terapiyanın tətbiqi müddəti nədən asılıdır? 
 
A) Onurğa beyni mayesinin dinamik göstəriciləri 
B) Ağırlaşmaların olması 
C) Klinik sağalma surəti 
D) Xəstəliyin ağıırlıq dərəcəsi 
E) Bütün sadalananlar doğrudur 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005,Fuad 
İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
630) Vərəm meninqiti keçirilmiş ilkin xəstələr hansı dispanser qrupunda 
nəzarətə alınır? 
 
A) I-A dispanser qrupu 
B) II-B dispanser qrupu 
C) III-A dispanser qrupu 
D) II-A dispanser qrupu 
E) IV dispanser qrupu 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
631) Vərəm meningiti keçirmiş xəstələr kliniki sağlmadan sonra hansı dispanser 
qrupunda müşahidə olunurlar? 



 

 

 
A) I-B dispanser qrupu 
B) III- dispanser qrupu 
C) II-B dispanser qrupu 
D) I-A dispanser qrupu 
E) I-C dispanser qrupu 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
632) Vərəm meninqitinin qalıq əlamətlərinə aşağıda göstərilənlərin hansı 
aiddir? 
 
A) Görmə və eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsi 
B) Sadalananların hamısı 
C) İntellektin zəifləməsi 
D) Əmək qabiliyyətinin zəifləməsi 
E) Epilepsiya tutmalarının əmələ gəlməsi 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
633) Sümük oynaq sistemi vərəminin törətdiyi fəsadlar hansılardır? 
 
A) Oynaqda ankilozların kontrakturaların yaranması 
B) Soyuq abseslərin yaranması 
C) Sümüklərdə və oynaqlarda destruksiyanın olması 
D) Sayılanların hamısı 
E) Sümük oynaq sistemində funksiyaların pozulması 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
634) Sümük oynaq sistemi vərəminin əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır? 
 
A) Müxtəlif infeksion xəstəliklər nəticəsində 
B) Vərəm mikobakteriyalarının hematogen yayılmasi nəticəsində 
C) Sayılanların hamısı. 
D) Sümük oynaq sistemində aparılan çərrahi müdaxilə zamanı. 
E) Müxtəlif travmalar nəticəsində. 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004 
 
635) Sümük oynaq sistemi vərəminin yaranma fazalarına hansı aid deyil? 
 
A) Preartritik faza 
B) Postartritik faza 



 

 

C) Artritik faza 
D) Sayılanların hamısı 
E) Atrofik faza 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
636) Sümük oynaq sistemi vərəminin gedişinə sadalananların hansı aiddir?  
 
A) Fistulanın yaranması. 
B) Ətrafların funksiyasının pozulması 
C) Oynaq kisəsində reaktiv dəyişikliklərin yaranması. 
D) Sayılanların hamısı 
E) Oynaqda destruksiyanın yaranması. 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
637) Sümük oynaq sistemi vərəmi daha çox hansı yolla əmələ gəlir? 
 
A) Aerogen 
B) Sputogen 
C) Limfogen 
D) Bronxogen 
E) Hematogen 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
638) Böyrək vərəmini təsdiq edən əlamət hansıdır? 
 
A) Yüksək hərarət 
B) Hematuriya 
C) Sadalananların hamısı 
D) Sidikdə vərəm mikobakteriyalarinin aşkarı 
E) Leykosituriya 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
639) Böyrək vərəminin yoluxuculuğunun təsdiqi üçün hansı müayinə metodu 
önəmlidir? 
 
A) Sidiyin sadə bakterioskopik və kultural müayinəsi. 
B) Ultrasəs müayinəsi 
C) Sistoskopiya 
D) Qanda leykoformulanın təyini 
E) Ekskretor uroqrfiya 
 



 

 

Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
640) Böyrək vərəmi hansı xəstəliklərlə differensasiya oluna bilər? 
 
A) Qeyri spesifik pillonefrit 
B) Böyrəklərin anomaliyası 
C) Böyrək daşı xəstəliyi 
D) Sayılanların hamısı 
E) Böyrək şişlərilə 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
641) Bud-çanaq oynağının vərəmi necə adlanır? 
 
A) Qonit 
B) Artrit 
C) Osteomielit 
D) Osteoxondroz 
E) Koksit 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
642) Diz oynağının vərəmi necə adlanır? 
 
A) Osteoxondroz 
B) Qonit 
C) Osteomielit 
D) Artrit 
E) Koksit 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
643) Çiyin oynağının vərəmi necə adlanır? 
 
A) Bursit 
B) Artrit 
C) Osteomielit 
D) Koksit 
E) Qonit 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
644) Onurğa sütununun vərəmi necə adlanır? 
 



 

 

A) Qonit 
B) Vərəm spondiliti 
C) Artrit 
D) Koksit 
E) Osteomielit 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
645) Büzdüm-çanaq oma-qalça  nahiyəsinin vərəmi necə adlanır? 
A) Qonit 
B) Osteomielit 
C) Sakroileit 
D) Artrit 
E) Koksit 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
646) Kiçik falanqaların oynaqlarının vərəmi necə adlanır? 
 
A) Sakroileit 
B) Qonit 
C) Koksit 
D) Osteomielit 
E) Artrit 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
647) Aşağıdakı əlamətlərin hansı biri osteomielitin spesifik olduğunu göstərir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Soyuq abses 
C) Sümüyün patoloji sınığı 
D) Osteomielit nahiyəsində kəskin ağrı 
E) Osteomielit nahiyəsində hiperemiya 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
648) Qeyri spesifik osteomielitlər üçün hansı əlamət xarakterik deyil? 
 
A) Osteomielit nahiyəsində hiperemiyanın yerli hərarətin və ağrının olmaması 
B) Ostiemielit nahiyəsində kəskin ağrıların olması 
C) Osteomielit nahiyəsində hiperemiyanın olması 
D) Osteomielit nahiyəsində yerli hərarətin olması 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 



 

 

 
649) Vərəm koksitləri üçün xarakter rentgenoloji əlamət hansıdır? 
A) Bud çanaq oynağının oynaq başı və kisə arasındakı məsafənin daralması 
B) Sadalananların heç biri 
C) Bud çanaq oynağının ön çıxığı 
D) Bud çanaq oynağının arxa çıxığı 
E) Bud çanaq oynağının oynaq başı və kisə arasındakı məsafənin genişlənməsi 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
650) Bud-çanaq oynağı vərəminin müalicə prinsipləri hansılardır? 
 
A) Gips sarğının qoyulmasıı 
B) Spesifik monoterapiya və sakit vəziyyət 
C) Sadalananların heç biri 
D) Gips sarğının qoyulması, kombinasiya olunmuş spesifik müalicə 
E) Kombinasiya olunmuş spesifik müalicə 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
651) Vərəm qonitlərinin müalicə prinsipləri hansılardır? 
 
A) Diz oynağının gips vasitəsi ilə immobilizasiyası və kombinasiya olunmuş spesifik 
müalicə 
B) Spesifik monoterapiya və sakit vəziyyət 
C) Kombinasiya olunmuş spesifik müalicə 
D) Diz oynağının gipslə fiksasiyası 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988 
 
652) Fistula vermiş diz oynağı vərəminin hansı forması daha təhlükəlidir? 
 
A) Spesifik dərmanlara həssas formalar 
B) Spesifik dərmanlara polirezistent formalar 
C) Sadalananların heç biri 
D) Spesifik dərmanlara davamlı multirezistent formalar 
E) Spesifik dərmanlara davamlı monorezistent formalar 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
653) Ağ ciyər vərəminin qanaxmaları zamanı hansı tədbirlər həyata keçirilir? 
 
A) Kiçik qan dovranında təzyiqin aşağı salınması. 
B) Aspirasion sətəlcəmin yaranmasının qarşısını almaq üçün antibiotiklərin təyini. 



 

 

C) Sayılanların hamısı 
D) Böyük qan dövranında qanı depolaşdırmaq məqsədilə ətraflara jqutun qoyulması 
E) Qanın laxtalanmasını artıran dərmanların təyini. 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
654) Sümük vərəminin ilkin fəal formasıdan xəstələr hansı dispanser qrupunda 
müşaidəyə götürülür? 
 
A) II-A 
B) IV-A 
C) I-A 
D) IV-B 
E) III-A 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
655) Sümük vərəminin xroniki formasıdan xəstələr hansı dispanser qrupunda 
müşaidə olunur? 
 
A) IV-B 
B) II-A, II-B 
C) IV-A 
D) I-A 
E) III-A 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
656) Sümük vərəmi hansı qrup vərəm xəstəliklərinə aiddir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Sadalananların hamısı 
C) Ağ ciyər vərəmi 
D) Tənəffüs orqanlarının vərəmi 
E) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
657) Sümük vərəmindən kliniki sağalmış xəstələr hansı dispanser qrupunda 
müşahidə olunurlar? 



 

 

 
A) I-C dispanser qrupu 
B) I-B dispanser qrupu 
C) III dispanser qrupu 
D) I –A dispanser qrupu 
E) II-B dispanser qrupu 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
658) Vərəm limfadenitindən kliniki sağalmış xəstələr hansı dispanser qrupunda 
müşahidə olunurlar? 
 
A) I-B dispanser qrupu 
B) II-B dispanser qrupu 
C) III dispanser qrupu 
D) I-C dispanser qrupu 
E) I –A dispanser qrupu 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
659) Böyrək vərəmindən kliniki sağalmış xəstələr hansı dispanser qrupunda 
müşahidə olunurlar? 
 
A) I –A dispanser qrupu 
B) II-B dispanser qrupu 
C) III dispanser qrupu 
D) I-B dispanser qrupu 
E) I-C dispanser qrupu 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
660) Vərəm mezadenitindən kliniki sağalmış xəstələr hansı dispanser qrupunda 
müşahidə olunurlar? 
 
A) I –A dispanser qrupu 
B) III dispanser qrupu 
C) II-B dispanser qrupu 
D) I-B dispanser qrupu 
E) I-C dispanser qrupu 
 



 

 

Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
661) Vərəm mezadenitinə görə ilkin qeydiyyata götürülən fəal vərəm xəstələri 
hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar? 
 
A) I-A dispanser qrupu 
B) II-B dispanser qrupu 
C) II–A dispanser qrupu 
D) III-B dispanser qrupu 
E) III-A dispanser qrupu 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
662) Böyrək vərəminə görə ilkin qeydiyyata götürülən fəal vərəm xəstələri hansı 
dispanser qrupunda müşahidə olunurlar? 
A) II–A dispanser qrupu 
B) III-B dispanser qrupu 
C) I-A dispanser qrupu 
D) II-B dispanser qrupu 
E) III-A dispanser qrupu 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
663) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin fəal vərəmi və ağ ciyər vərəmi eyni vaxtda 
müşahidə olunduqda diaqnoz formalaşdırılarkən hansı birinci yazılmalıdır? 
 
A) Ağ ciyər vərəmi birinci sonra isə ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi yazılmalıdır 
B) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi birinci sonra isə ağ ciyər vərəmi yazılmalıdır 
C) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəminin yazılması kifayətdir 
D) Təkcə “vərəm” sözünü yazmaq kifayətdir  
E) Ağ ciyər vərəminin yazılması kifayətdir 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
664) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəminin diaqnozu formalaşdırılarkən hansı 
qanunauyğunluq gözlənilməlidir? 
 
A) Vərəmin fəal kliniki formasının göstərilməsi kifayətdir 



 

 

B) Vərəmin fəal kliniki formasının və onun fazasının göstərilməsi kifayətdir 
C) “Vərəm” sözünü yazaraq onun ağırlaşmasının göstərilməsi kifayətdir 
D) Vərəmin fəal kliniki forması, onun fazası, mikobakteriya ifrazı və ağırlaşması 
qeyd olunur 
E) Vərəmin fəal kliniki formasının mikobakteriyanın ifraz edilməsinin göstərilməsi 
kifayətdir  
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
665) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmindən sonra qalıqlar hansılardır? 
 
A) Tam sorulma 
B) Qon ocağı 
C) Vəzlərin bərkiməsi 
D) Fibroz 
E) Kalsinat 
 
Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких 
«Медицина» 1986 
 
666) Döşqəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi vərəmin hansı formasına 
aiddir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Sadalananların hamısı 
C) Ağ ciyər vərəmi 
D) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
E) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
667) Vərəm plevritləri vərəmin hansı formasına aiddir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
C) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
D) Sadalananların hamısı 
E) Ağ ciyər vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
668) Vərəm meningitləri vərəmin hansı formasına aiddir? 



 

 

 
A) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
B) Sadalananların hamısı 
C) Sadalananların heç biri 
D) Ağ ciyər vərəmi 
E) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
669) Gözün vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir? 
 
A) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
B) Ağ ciyər vərəmi 
C) Sadalananların heç biri 
D) Sadalananların hamısı 
E) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
670) Sidik tənasül sisteminin vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Ağ ciyər vərəmi 
C) Sadalananların hamısı 
D) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
E) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
671) Periferik limfa düyünlərinin vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
C) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
D) Ağ ciyər vərəmi 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
672) Dərinin vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir? 
 
A) Sadalananların hamısı 



 

 

B) Ağ ciyər vərəmi 
C) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
D) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
673) Vərəm mezadeniti vərəmin hansı formasına aiddir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
C) Ağ ciyər vərəmi 
D) Sadalananların hamısı 
E) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
674) Yumurtalığın və uşaqlığın vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir? 
 
A) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi 
B) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi 
C) Ağ ciyər vərəmi 
D) Sadalananların hamısı 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
675) Yumurtalığın və uşaqlığın vərəmi baş verdikdə onların dispanser 
müşahidəsi kim tərəfindən aparılır? 
A) Terapevt 
B) Mama ginekoloq 
C) Ftiziatr 
D) Cərrah 
E) Uroloq 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
676) Sümük və oynaq vərəminin aşkarlanmasında hansı müəssisələr iştirak 
edirlər? 
 
A) Travmatoloji şöbə 



 

 

B) Vərəm xəstəxanası 
C) Tibbi sanitar hissə 
D) Poliklinika 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
677) Diz oynağı vərəminin ilkin əlamətləri hansılardır? 
 
A) Diz oynağının şişməsi, oynağa mayenin toplanması 
B) Sadalananların heç biri 
C) Oynağ nahiyəsinin qızarması 
D) Yüksək hərarət 
E) Oynaqda yerli hərarətin olması 
 
Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005 
 
678) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmini aşkar etmək üçün hansı tuberkulin 
reaksiyası istifadə olunur? 
A)  2 TV ilə mantu sınağı  
B) Moro reaksiya 
C) Pirke reaksiyası 
D) Kox reaksiyası 
E) Eozinofil tuberkulin reaksiyası 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
679) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi olan obliqat qrup xəstələrindən hansı 
epidemiolojı daha təhlükəlidir? 
 
A) Limfadeniti olanlar  
B) Mezadeniti olanlar 
C) Periostiti olanlar 
D) Fistula ilə müşaiyət olunan ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi olanlar 
E) Sadalananlardan heç biri 
 
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən 
normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il 
tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001; 
 
680) Ağ ciyərdən kənar üzvləri vərəmini mikobakteriyaların hansı növləri 
törədir?  



 

 

 
A) L-formalar 
B) Siçan növü 
C) İnsan növü 
D) Öküz növü və insan növü 
E) Quş növüi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
681) İnkişaf edən vərəmin yoluxucu olmasının təyini üçün  hansı metod istifadə 
olunmalıdır? 
A) Bəlğəmin sadə mikroskopiyası və kultural müayinə 
B) İmmunoloji müayinə metodları 
C) Obyektiv müayinə metodları 
D) Rentgenoloji müayinə metodları 
E) Sitoloji müayinə metodları 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
682) Vərəm hansı peşə xəstəliyi ilə differensiasiya olunur? 
 
A) Sementoz 
B) Silikoz 
C) Antrokoz 
D) Sadalananların hamısı 
E) Pnevmokonioz 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
683) Ağ ciyərdən kənar üzvləri vərəminin  fəallaşmasına səbəb olan amillər 
hansılardır? 
 
A) Siqaretdən istifadə 
B) Şəkərli diabet 
C) Pnevmoniya 
D) Spirtli içkilərdən istifadə 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
684) Ağ ciyərdən kənar üzvləri vərəminin kompleks müalicəsinin əsasını nə 
təşkil etməlidir? 
 



 

 

A) Kimyəvi terapiya tam kombinasiya olunmuş, keyfiyyətli dərmanlarla, düzgün 
dozada təyin olunmalıdır 
B) Patogenetik terapiya  
C) Bütün sayılanlar 
D) İmmunostimulyatorların işlədilməsi  
E) Simptomatik terapiya və ümumi qüvvətləndirici dərmanların tətbiqi  
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
685) Ağ ciyərdən kənar vərəminin müalicəsini intensiv mərhələdə neçə ay 
aparmaq lazımdır? 
 
A) 7 ay 
B) 3-6 ay 
C) 2 ay 
D) 2 il 
E) 9-12 ay 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
686) Ağciyərdən kənar üzvləri vərəminin minimum müayinə metodlarına 
hansılar aiddir?  
 
A) Kompyuter tomoqrafiyası 
B) Müayinə materialının sadə mikroskopiyası, şüa diaqnostikası və 
tuberkulindiaqnostika 
C) Fistuloqrafiya 
D) Maqnit rezonans diaqnostika 
E) Angioqrafiya 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
687) Aşağıdakı hansı ağırlaşmalar bel fəqərələrində inkişaf edən vərəm 
spondiliti üçün xarakterikdir? 
 
A) Dalağın böyüməsi 
B) Sarılıq 
C) Mədə nahiyəsində gecə ağrıları 
D) Kəmərləyici ağrılar 
E) Sidiyin və nəcisin qeyri- reflektor ifrazı, fəqərəyanı soyuq abses 
 
Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi 
Bakı 1996 
 



 

 

688) Hansı oynağın vərəminə “torzit” deyilir? 
 
A) Bazu oynağının vərəminə 
B) Bud-çanaq oynağının vərəminə 
C) Fəqərə cisimlərinin çıxıntıları oynaqlarının vərəminə 
D) Diz oynağının vərəminə 
E) Pəncə sümüklərinin vərəminə 
 
Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi 
Bakı 1996 
 
689) Omartrit hansı oynağın vərəmidir? 
 
A) Diz oynağının  
B) Sadalananların heç biri 
C) Fəqərə cismlərinin çıxıntılarının oynaqlarının  
D) Bud-çanaq oynağının  
E) Bazu oynağının 
 
Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi 
Bakı 1996 
 
690) Olenit hansı oynağın vərəmidir? 
 
A) Diz oynağının 
B) Bazu oynağının 
C) Dirsək oynağının 
D) Fəqərə cismlərinin çıxıntıları oynaqlarının  
E) Bud-çanaq oynağının 
 
Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi 
Bakı 1996 
 
691) Fistula ilə nəticələnən mil-bilək oynağının yoluxucu vərəmi zamanı diaqnoz 
hansı üsul vasitəsi ilə qoyulmalıdır? 
 
A) Rentgenoqrafiya 
B) Tomoqrafiya 
C) Kompyuter tomoqrafiyası 
D) Fistuladan götürülmüş möhtəviyyatın sadə mikroskopiyası və kultural müayinəsi 
E) Angioqrafiya 
 
Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi 
Bakı 1996 
 
692) Ayaq və əl darağı sümüklərinin vərəminə nə deyilir? 



 

 

 
A) Koksit 
B) Qonit 
C) Spondilit 
D) Artrit 
E) “Spina ventoza” 
 
Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi 
Bakı 1996 
 
693) Döş sümüyünün fistula ilə nəticələnən vərəmin yoluxucu formasını hansı 
müayinə metodu vasitəsilə aşkar etmək olar?  
A) Tomoqrafiya 
B) Angioqrafiya 
C) Rentgenoqrafiya 
D) Fistuladan götürülmüş möhtəviyyatın sadə mikroskopiyası və kultural müayinəsi 
E) Kompyuter tomoqrafiyası 
 
Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi 
Bakı 1996 
 
694) Dəri vərəminin təsdiqi üçün hansı əlavə müayinə metodları tətbiq 
olunmalıdır? 
 
A) Rentgenoqrafiya 
B) Qanın ümumi analizi 
C) Tuberkulindiaqnostika 
D) Dəridən götürülmüş möhtəviyyatın sadə mikroskopiyası və kultural müayinəsi, 
tuberkulindiaqnostika və döş qəfəsinin rentgen müayinəsi 
E) Tomoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi 
Bakı 1996 
 
695) Kürək sümüyünün fistula ilə nəticələnən vərəminin yoluxucu formasını 
hansı müayinə metodu vasitəsilə aşkar etmək olar? 
 
A) Fistuladan götürülmüş möhtəviyyatın sadə mikroskopiyası və kultural müayinəsi 
B) Tomoqrafiya 
C) Angioqrafiya 
D) Kompyuter tomoqrafiyası 
E) Rentgenoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi 
Bakı 1996 
 



 

 

 
Bölmə 9. Vərəm xəstələrinin müalicəsi 
 
 
696) Vərəmli xəstələrin müalicəsi zamanı hansı əsas məsələlər nəzərə 
alınmalıdır? 
 
A) Vərəmin kliniki formaları və destruktiv dəyişikliklərin olması 
B) Sadalananların heç biri 
C) Yanaşı xəstəliklərin olması və onların ağırlıq dərəcəsi 
D) Bütün sayılanlar 
E) Vərəm mikobakteriyalarının ifraz olunması və onların kütləviliyi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
697) Vərəmli xəstənin kompleks müalicəsinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır? 
 
A) Dərmanların dozasının düzgün seçilməsi 
B) Dərmanların kombinasiyasının düzgün təyin olması 
C) Sadalananların hamısı 
D) Dərmanların keyfiyyətli olması 
E) Xəstənin qida rasionunun düzgün təyini 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
698) Vərəmli xəstənin kompleks müalicəsinin əsas elementləri hansılardır? 
 
A) Patogenetik müalicə 
B) Kimyəvi müalicə 
C) Simptomatik müalicə 
D) İmmunostimulyatorların tətbiqi 
E) Bütün sayılanlar 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
699) Vərəmli xəstənin müalicə müddəti nədən asılıdır? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Vərəmin kliniki forması, destruksiya və vərəm mikobakteriya ifrazının 
olmasından 
C) Yanaşı xəstəliklərin olmasından 
D) Bütün sayılanlardan 
E) Müalicə nəticəsində dinamikanın gedişi və əmələ gələn qalıq əlamətlərinin 
xarakterindən 



 

 

 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
700) Vərəmli xəstənin stasionar müalicə etapının üstünlüyü nə ilə əlaqədardır? 
 
A) Bütün sayılanlar 
B) Müalicə zamanı ortaya çıxan əks təsirlər dərhal aradan qaldırılıq 
C) Spesifik dərmanlara qarşı davamlılıq və həssaslıq nəzərə alınır 
D) Xəstələr spesifik müalicəni ciddi nəzarət altında alır 
E) Mikobakteriya ifraz edən xəstə ocaqdan izolyasiya olunur 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
701) Vərəm xəstəsinin stasionarda müalicə müddəti hansı amillərdən asılıdır? 
 
A) Mikobakteriya ifrazının kəsilmə tezliyindən, müsbət rentgendinamikadan 
B) Kimyəvi preparatların qəbulu zamanı ortaya çıxan ağırlaşmalardan  
C) Vərəm prosesinin ağırlaşmasından 
D) Bütün sayılanlar 
E) Yanaşı xəstəliklərin olmasından 
 
Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976 
 
702) Vərəmin kimyəvi müalicəsi dedikdə nə başa düşülür? 
 
A) Xəstəliyin törədicisinə fizioterapevtik təsir üsulu 
B) Vərəmin müalicəsində qeyri spesifik kimyəvi preparatlardan istifadə 
C) Vərəmin müalicəsində rentgenterapiyanın təsiri 
D) Sadalananların heç biri 
E) Spesifik kimyəvi preparatların köməyilə vərəmli xəstənin müalicəsi  
 
Ədəbiyyat: Б.П.Ященко Комплексное лечение больных туберкулезом легких 
Киев 1975 
 
703) Vərəm əleyhinə kimyəvi preparatların hansı xüsusiyyətləri var? 
 
A) Vərəm xəstəsini sağalda bilən müxtəlif kimyəvi birləşmələrdir 
B) İnsan orqanizminə əsaslı təsir etməyən lakin, xəstəlik törədicilərinə spesifik 
dağıdıcı təsir göstərən maddələrdir 
C) Müxtəlif bakterisid və bakteriostatik təsirə malik preparatlardır 
D) Sadalananların hamısı 
E) Vərəm mikobakteriyalarına öldürücü təsir göstərən maddələrdir 
 
Ədəbiyyat: Б.П.Ященко Комплексное лечение больных туберкулезом легких 
Киев 1975 



 

 

 
704) Yaşlılarda vərəm əleyhinə dərmanların stasionar şəraitdə tətbiqi zamanı 
əsasən nə nəzərə alınır? 
 
A) Xəstənin boyu 
B) Xəstənin yaşadığı ocaqda hamilə qadının olması 
C) Xəstənin yaşadığı ocaqda yeniyetmənin olması 
D) Xəstənin yaşadığı ocaqda başqa xəstənin olub-olmaması 
E) Xəstənin çəkisi və interkurrent xəstəlikləri 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
705) Mikobakteriyaların davamlılığı aşağıdakı kimyəvi preparatlardan hansına 
qarşı  daha tez yaranır? 
 
A) Sikloserin, Gentamisin, PAST 
B) Sadalananların heç biri 
C) İzoniazid, Rifampisin, Streptomisin, Pirazinamid 
D) Tibon, Amikasin, Amoksasilin 
E) Kanamisin, Biomisin, Floksan 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
706) Rifampisinin çəkisi 70 kq-dan  artıq olan insanlara sutkalıq dozası nə 
qədərdir? 
 
A) 0,7-1,0 qr 
B) 0,1-0,2 qr 
C) 0,2-0,3 qr 
D) 0,45-0,6 qr 
E) 0,35-0,4 qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
707) Streptomisinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 0,7qr 
B) 0,1 qr 
C) 0,4 qr 
D) 0,2qr 
E) 1,0 qr 
 



 

 

Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
708) Ftivazidinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 0,4 qr 
B) 0,1 qr 
C) 0,2qr 
D) 0,7qr 
E) 1,0-1,5 qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
709) PAST-nun yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 9,0-12,0 qr 
B) 3,0-7,0 qr 
C) 0,1 qr 
D) 0,2qr 
E) 1,0-2,0qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
710) Etionamidinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 0,75 qr 
B) 0,2qr 
C) 2,0qr 
D) 0,5 qr 
E) 0,1 qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
711) Sikloserinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 0,5 qr 
B) 0,75 qr 
C) 0,2qr 
D) 2,0qr 



 

 

E) 0,1 qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
712) Pirazinamidinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 1,5 qr 
B) 0,5 qr 
C) 0,2qr 
D) 2,0qr 
E) 1 qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
713) Kanamisinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 1 qr 
B) 0,2qr 
C) 1,0 qr 
D) 0,5 qr 
E) 2,0qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
714) Uşaqlar üçün  İzoniazidin sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 q 
B) Hər kq çəkiyə 8-10 mq (0,5 mq-dan artıq olmamaqla) 
C) 2,0qr 
D) 0,2qr 
E) 1,0 qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
715) Uşaqlar üçün  Ftivazidinin sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 0,2qr 
B) Hər kq çəkiyə 20-30 mq (1,5 mq-dan artıq olmamaqla) 



 

 

C) 2,0qr 
D) 1,0 qr 
E) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
716) Uşaqlar üçün  Rifampisinin sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 1,0 qr 
B) Hər kq çəkiyə 8-10 mq (0,45 qr-dan artıq olmamaqla) 
C) 0,2qr 
D) 2,0qr 
E) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
717) Uşaqlar üçün Etambutolun sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 1,0 qr 
B) 2,0qr 
C) 0,2qr 
D) Hər kq çəkiyə 20-25 mq (1,0 qr-dan artıq olmamaqla) 
E) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
718) Uşaqlar üçün  Streptomisinin sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 2,0qr 
B) Hər kq çəkiyə 15-20 mq 
C) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
D) 0,2qr 
E) 1,0 qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
719) Uşaqlar üçün  protionamidin sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 



 

 

A) 0,2qr 
B) 1,0 qr 
C) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
D) Hər kq çəkiyə 10-20 mq (0,75 qr-dan artıq olmamaqla) 
E) 2,0qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
720) Uşaqlar üçün  etionamidin sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 1,0 qr 
B) 0,2qr 
C) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
D) 2,0qr 
E) Hər kq çəkiyə 10-20 mq (0,75 qr-dan artıq olmamaqla) 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
721) Uşaqlar üçün  pirazinamidin sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
B) 1,0 qr 
C) 0,2qr 
D) 2,0qr 
E) Hər kq çəkiyə 20-30mq (1,5 qr-dan artıq olmamaqla) 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
722) Uşaqlar üçün  kanamisinin sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 0,2qr 
B) 1,0 qr 
C) 2,0qr 
D) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
E) Hər kq çəkiyə 15-20 mq 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 



 

 

723) Uşaqlar üçün  sikloserinin sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 0,2qr 
B) Hər kq çəkiyə 10-20 mq (0,75 qr-dan artıq olmamaqla) 
C) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
D) 2,0qr 
E) 1,0 qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
724) Uşaqlar üçün PAST-in  sutkalıq dozası nə qədərdir? 
 
A) 20,0qr 
B) Hər kq çəkiyə 150-200 mq 
C) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq 
D) 10,0 qr 
E) 50,0 qr 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
725) Vərəm əleyhinə preparatların orqanizmə daxil edilmə yolları hansılardır? 
 
A) Bronx daxilinə 
B) Əzələ daxilinə 
C) Vena daxilinə 
D) Per os, əzələ daxilinə, vena daxilinə, bronx daxilinə, traxeya daxilinə 
E) Traxeya daxilinə 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
726) İzoniazidin verdiyi fəsadları aradan qaldırmaq üçün hansı preparatdan 
istifadə olunur? 
 
A) Tiamin 
B) Pantotenat turşusu 
C) Riboflavin 
D) Nikotinamid 
E) Piridoksin hidroxlorid 
 



 

 

Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
727) Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə hansı vərəm əıeyhinə preparatların 
verilməsi qadağandır? 
 
A) Protionamid 
B) PAST 
C) Sadalananların heç biri 
D) Aminoqlikozidlər 
E) İzoniazid 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
728) Dərmanların qəbulu zamanı hansı mənfi reaksiyalar müşahidə oluna bilər? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Toksiki-allergik reaksiya 
C) Allergik reaksiya 
D) Toksiki reaksiya  
E) Dizbakterioz 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 
729) PASTın qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verə bilər? 
 
A) Pankreatit 
B) Mədə qanaxması 
C) Qaraciyər çatışmazlığı, hepatit 
D) Stenokardiya 
E) Mialqiya 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
730) Tioasetazonun qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir? 
 
A) Miokardın infarktı 
B) Stenokardiya 
C) Dispeptik əlamətlər (ürək bulanma, qusma, iştahasızlıq) 
D) Mialqiya 



 

 

E) Pankreatit 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
731) Protionamidin qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verə bilər? 
 
A) Pankreatit 
B) Stenokardiya 
C) Mialqiya 
D) Miokardın infarktı 
E) Dispeptik dəyişikliklər (ağızda metal dadı, iştahanın pozulması, ürək bulanma, 
qusma, qarında ağrılar) 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
732) Sikloserinin qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir? 
 
A) Miokardın infarktı 
B) Pankreatit 
C) Dispeptik dəyişikliklər (ağızda metal dadı, iştahanın pozulması, ürək bulanma, 
qusma, qarında ağrılar) 
D) Stenokardiya 
E) Sinir sisteminin pozğunluqları (baş ağrısı, yuxusuzluq, yaddaşın pozulması, 
həyəcanlanma əlamətləri) 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
733) Pirazinamidin qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir? 
 
A) Bədəndə səpkilərin əmələ gəlməsi, titrətmə, dispeptik əlamətlər 
B) Miokardın infarktı 
C) Mialqiya 
D) Pankreatit 
E) Stenokardiya 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
734) Etambutolun qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir? 



 

 

 
A) Hepatit 
B) Görmə sinirinin nevriti 
C) Mialqiya 
D) Stenokardiya 
E) Pankreatit 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
735) Rifampisin qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir? 
 
A) Pankreatit 
B) Görmə sinirinin nevriti 
C) Hepatit 
D) Mialqiya 
E) Stenokardiya 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
736) Aşağıda göstərilən spesifik preparatlardan hansı eşitmə sinirinə mənfi təsir 
edir? 
 
A) PAST 
B) İzoniazid 
C) Etambutol 
D) Aminoqlikozidlər 
E) Rifampisin 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
737) Müalicə zamanı aşağıda göstərilən spesifik preparatlardan hansı 
vestibulyar sistemə mənfi təsir edir? 
 
A) Rifampisin 
B) Pirazinamid 
C) Ftorxinolonlar 
D) Kanamisin 
E) Protionamid 
 



 

 

Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
738) Spesifik preparatların infuzion tətbiqinə əsas göstərişlər  hansılardır? 
 
A) Eroziv qastrit 
B) 12 barmaq bağırsağınını xorası 
C) Mədə xorası 
D) Dizbakterioz 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
739) Dərmanlara davamlılığın yaranmaması üçün əsas şərtlər hansılardır? 
 
A) Kombinə edilmiş kimyəvi preparatların istifadəsi 
B) Kimyəvi preparatların qəbulunda VMB-nin dərmanlara qarşı həsaslığı və 
davamlılığının nəzərə alınması 
C) Kimyəvi preparatların düzgün qəbul edilməsi üçün xəstələr arasında izahat 
işlərinin  aparılması 
D) Müalicənin başlanğıcında intensiv kimyəvi terapiyanın nəzarət altında aparılması 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
740) Kimyəvi terapiya zamanı baş verən mənfi reaksiyalara qarşı aparılan 
terapevtik tədbirlər hansılardır? 
A) Mənfi təsir edən dərmanın qəbulunun müvəqqəti dayandırılması 
B) Mənfi təsirin növündən asılı olaraq aradan qaldırılması 
C) Bütün göstərilənlər 
D) Mənfi təsir etmiş kimyəvi preparatların identifikasiyası 
E) Əks-təsirin formasından asılı olaraq (allergik, allergik-toksiki reaksiyalar və s.) 
tədbirlərin həyata keçirilməsi  
 
Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, 
обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями 
Москва 1973 
 
741) DOTS strategiyasında “uğursuz müalicə” anlayışı nədir? 
 
A) Xəstələrdə mikobakteriya ifrazı olmayıb 



 

 

B) Mikobakteriya ifrazı kəsilmiş xəstələrdə 5 aydan sonra yenidən mikobakteriya 
ifrazı başlayır 
C) Əvvəllər mikobakteriya ifrazı olmayan xəstələrdə mikaobakteriya ifrazı başlayır 
D) Cavabların heç biri düzgün deyil 
E) Xəstəliyin klinikası getdikcə ağırlaşır 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
742) DOTS strategiyasında müalicəni yarımçıq qoyma halı nədir? 
 
A) 2 il müddətndə müalicə almamaq 
B) Müalicəni 3 aya kəsmək 
C) Müalicədən imtina etmək 
D) Müalicəni 2 aya qədər dayandırmaq 
E) 12 ay müalicə almamaq 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
743) DOTS strategiyasında “xroniki xəstə” anlayışı nədir? 
 
A) Müalicə müddətində xəstələrdə mikobakteriya ifrazı olur 
B) Müalicənin davamedici mərhələsində miokbakteriya tapılır,müalicə kursunun 
sonunda mikobakteriya ifrazı kəsilir 
C) Mikobakteriya ifraz edən xəstələrdə müalicənin 5-6-cı ayında mikobakteriya ifrazı 
kəsilir 
D) Mikobakteriya ifraz edən xəstələrdə müalicə kursunun sonunda mikobakteriya 
ifrazı kəsilimir 
E) İntensiv müalicə müddətində mikobaktariya tapılır,davamedici mərhələdə 
mikobakteriya ifrazı kəsilir 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
744) DOTS staretegiyasında residiv nədir? 
 
A) İntensiv müalicə kursunda mikobakteriya ifrazı kəsilir,davamedici mərhələdə 
yenidən mikobakteriya ifraz olunur 
B) Xəstə heç vaxt mikobakteriya ifraz etməyib 
C) İntensiv mərhələdə və davamedici mərhələdə mikobakteriya ifrazı müalicə 
kursunun sonuna qədər davam edir 
D) Cavabların heç biri düzgün deyil 
E) Tam müalicə kursu bitirən və sağalan xəstələrdə yenidən mokobakteriya ifrazı 
başlayır 
 



 

 

Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
745) DOTS strategiyasında yeni vərəm hadisəsi nədir? 
 
A) Əvəllər 2-3 ay müalicə olunub 1-2 il müalicəyə ara verən xəstələr 
B) 3-4 ay vərəmə görə müalicə olunmuşlar 
C) Heç vaxt vərəmə görə müalicə olunmamışlar 
D) 2-3 ay müddətində vərəmə görə müalicə olunmuşlar 
E) 6-8 ay vərəmə görə müalicə olunmuşlar 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
746) DOTS strategiyasına görə vərəmin multirezistent forması olan xəstələr 
kimlərdir? 
 
A) Etambutola davamlılıq 
B) Rifampisinə davamlılıq 
C) İzoniazidə davamlılıq 
D) Prizinamid + Etambutola davamlılıq 
E) İzoniazid +  Rifampisinə davamlılıq 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
747) Spesifik dərmanlaradan hansılar bakteriosid təsir göstərir? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Etambutol 
C) Streptomisin 
D) Rifampisin 
E) İzoniazid 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
748) Spesifik dərmanlaradan hansılar bakteriostatik təsir göstərir? 
 
A) Rifampisin 
B) Pirazinamid, Tiasetazon 
C) İzoniazid 
D) Streptomisin 
E) Sadalananların heç biri 
 



 

 

Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
749) Müalicə rejiminin intensiv mərhələsində ilkin aşkar olunmuş 
mikobakteriya ifraz edən və ilkin aşkar olunmuş, geniş yayılmış spesifik 
prosesli, mikobakteriya ifraz etməyən xəstələr üçün hansı dərman 
kombinasiyası seçilir? 
A) 2HRZES+1HRZE 
B) 3HRZE (pt) Cap, K, Fq 
C) 2 HRZE, 2HRZ/E/S 
D) Ən azı 5 preparat ilə (həssaslığının saxlanması şərti ilə) müalicənin intensiv 
mərhələsi 6 aydan az olmur (Z,E, Cap/K/Fq/CS/Pas və s.). 
E) 2HRZE/S 
 
Ədəbiyyat: Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза. ВОЗ 2007 
 
750) Residivi baş vermiş lakin dərmanlara qarşı  davamlılığı olmayan və ya 
müalicəni yarımçıq qoyan təkrari müalicəyə cəlb olunan xəstələr üçün intensiv 
müalicə rejimi sxemı hansıdır? 
A) Ən azı həssaslığını saxlayan 5 preparat müalicənin intensiv mərhələsi 6 aydan az 
olmur (Z,E, Cap/K/Fq/CS/Pas) və s. 
B) 3HRZE (pt) Cap, K, Fq 
C) 2HRZE/S 
D) 2 HRZE, 2HRZ/E/S 
E) 2HRZES+1HRZE 
 
Ədəbiyyat: Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза. ВОЗ 2007 
 
751) İzoniazidə və eyni zamanda Rifampisinə davamlı olan vərəmli xəstələrin 
intensiv müalicə rejimi hansıdır? 
 
A) 2HRZES+1HRZE 
B) 3HRZE (pt) Cap, K, 
C) 2 HRZE, 2HRZ/E/S 
D) Ən azı 5 preparat  ilə (həssaslığın saxlanılması şərti ilə) müalicənin intensiv 
mərhələsi 6 aydan az olmur (Z,E, Cap/K/Fq/CS/Pas) və s. 
E) 2HRZE/S 
 
Ədəbiyyat: Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза. ВОЗ 2007 
 
752) HİV-ə yoluxmuş şəxslərdən izoniazid ilə profilaktika kimlərə təyin edilmir? 
 
A) Hamilə qadınlara 



 

 

B) Hepatit C ilə xəstələnənlərə 
C) Sayılanların hamısına 
D) İzoniazidə davamlı forması olanlara 
E) Alkoqoldan uzun müddət istifadə edənlərə 
 
Ədəbiyyat: Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза. ВОЗ 2007 
 
753) Müalicə zamanı patogenetik terapiyanın əhəmiyyəti nədir? 
 
A) Orqanizmin müqavimətini artırır 
B) Zədələnmiş sahədə kimyəvi dərmanların konsentrasiyasını artırır 
C) Bütün sadalananlar 
D) İltihab reaksiyasını zəiflədir ya artırır 
E) Çapıq toxumasının əmələ gəlməsini ləngidir ya sürətləndirir 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
754) Vərəmin müalicəsində qlükokortikoid preparatının təyininə əks göstərişlər 
hansılardır? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Şəkərli diabet- ağır forma 
C) Mədə xorası 
D) 12b/b xorası 
E) I-II ci dərəcəli hipertoniya xəstəliyi 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
755) Vərəm xəstəliyində iltihabın ekssudatiya mərhələsi üstünlük təşkil etdikdə 
qlükokortikosteroid hormonlar necə təyin olunur? 
 
A) İstənilən dozada 
B) Orta dozadan başlayib tədricən yüksəldilərək 
C) Sadalananların heç biri 
D) Maksimal dozadan başlayib tədricən azaldılaraq 
E) Aşağı dozadan başlayib tədricən dozanı yüksəldərək  
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
756) Qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlara hansılar aiddir? 
 
A) Heparin 



 

 

B) Butadion 
C) Aminazin 
D) Bütün sadalananlar 
E) Tiosulfat natrium 
 
Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002 
 
757) Vərəmli xəstələrdə vitamin çatışmazlığı nəyin hesabına inkişaf edir? 
 
A) Kimyəvi preparatların və vitaminlərin arasında antoqonizmin yaranması 
nəticəsində  
B) Qida maddələrində vitaminlər kifayət qədər olmadıqda 
C) Vitaminlərin yaranma mexanizmının pozulması zamanı 
D) Bütün sadalanan faktorlar doğrudur 
E) Vitaminlərin bağırsaqdan sorulma prosesinin pozulması zamanı 
 
Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002 
 
758) Vitamin çatışmazlığı vərəmin hansı kliniki formasında daha yüksək 
dərəcədə meydana çıxır? 
 
A) Ağciyərin fibroz –kavernoz vərəmində 
B) Ağciyərin ocaqlı vərəmi zamanı 
C) Ağciyərlərin infiltrativ vərəmində 
D) Uşaqlarda və yeniyetmələrdə vərəm inoksikasiyasında 
E) Ağciyər vərəminin intoksikasiya əlamətləri yüksək olan istənilən kliniki 
formasında 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
759) İnfiltrativ ağ ciyər vərəminin dağılma mərhələsində hansı halda cərrahi 
müdaxilə tətbiq olunur? 
 
A) İnfiltratin sorulması çətinləşəndə 
B) İnfiltrat kazeoz pnevmonik formaya keçdikdə 
C) Həyati göstəriş əsasında-qanaxmanı başqa üsullar ilə dayandırmaq mümkün 
olmadıqda 
D) Infiltrat bronxogen yolla yayıldıqda 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
760) Ağ ciyərin fibroz kavernoz vərəmində cərrahi müdaxilənin səviyyəsinin 
aşağı olmasının səbəbi nədir? 
A) Bütün cavablar düzdür 



 

 

B) Fibroz-kavernoz vərəmli xəstələrdə tənəffüs çatışmazlığı əlamətlərinin olması 
C) Təklif olunan cərrahi müdaxilədən uzun müddət ərzində imtina 
D) Fibroz-kavernoz vərəmli xəstələrində kəskin ürək damar xəstəliklərinin olması 
zamanı 
E) Ağ ciyərlərdə vərəmin geniş yayılması 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
761) Ağ ciyər vərəmində aparılan kollapsoterapiya metodlarına hansılar aiddir? 
 
A) Bütün cavablar düzdür 
B) Ekstraplevral pnevmatoraks 
C) Müalicəvi pnevmotoraks 
D) Torakoplastika 
E) Pnevmoperitoneum 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. 
 
762) Süni pnevmotoraks hansı məqsədlə aparılır? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Bütün cavablar doğrudur 
C) Müalicəvi məqsədlə 
D) Qanaxmanı dayandırmaq üçün 
E) Diaqnostik məqsədlə 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
763) Kimyəvi terapiya dövründə müalicəvi pnevmotoraks hansı hallarda 
aparılır? 
 
A) Ağ ciyərlərin yan proyeksiyasında aşkar olunan yeni əmələ gəlmiş mədud 
destruktiv vərəmdə 
B) İki tərəfli fibroz-kavernoz vərəmdə 
C) Bütün cavablar düzdür 
D) Serrotik vərəmdə 
E) İki tərəfli infiltrativ vərəmdə 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
764) Pnevmoperitoneum hansı məqsədlə istifadə oluna bilər? 
 
A) Diaqnostik məqsədlə 
B) Müalicəvi məqsədlə 
C) Sadalananların heç biri 



 

 

D) Profilaktik məqsədlə (operasiyadan sonra ağ ciyərdə dartılmanın qarşısını almaq 
üçün) 
E) Bütün cavablar düzdür 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
765) Vərəm kavernasının yerli müalicə metodlarına hansılar aiddir? 
 
A) Kavernanın daxilinə drenaj salaraq boşluğun yulması və daxilinə vərəm əleyhinə 
preparatların yeridilməsi 
B) Operativ müdaxilə ilə kavernanın açılması və onun tamponadası 
C) İynə vasitəsilə dərman preparatının kavernadaxili yeridilməsi 
D) Kavernanın kimyəvi preparat tərkibli maddələrlə doldurulması 
E) Bütün cavablar düzdür 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
766) Vərəm kavernasının yerli müalicəsinin müsbət cəhətləri hansılardır? 
 
A) Kaverna divarının sağlamlaşması müddətinin kəskin azalması 
B) Qısa müddətdə xəstənin abasilləşməsi 
C) Kavernanı  drenaj edən bronxların müalicəsi 
D) Zədələnmiş sahədə kimyəvi preparatların konsentrasiyasını artırması 
E) Bütün cavablar düzdür 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
767) Vərəmin tuberkulyoma və məhdud kavernoz formalarında ağ ciyərin 
seqmentar rezeksiyasının uğurlu nəticəsi nə sayılır? 
A) Seqmentar rezeksiya üçün yalnız nəzərə alınmış ağ ciyər toxumasında yalnız 
vərəm dəyişikliyinin olması 
B) Kəskinləşmiş prosesin sönməsinə nail olmaq 
C) Bütün cavablar düzdür 
D) Abasilləşməyə nail olmaq 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
768) Qanhayxırma ilə mübarizə zamanı istifadə olunan effektiv dərman 
preparatları hansılardır? 
 
A) 10%-li kalsium xlorid 10 ml venadaxilinə yeridilməsi 
B) 10% -li kalsium qlükonad məhlulundan 10 ml venadaxilinə yeridilməsi 
C) Bütün cavablar düzdür 
D) Disinon / əzələdaxili 2.5-2 ml; venadaxilinə 0.25 ml /, Vit C, vikasol 
E) 5%-li aminokapron turşusu 



 

 

 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
769) Xəstələrdə spontan pnevmotoraks baş verdikdə hansı yardımlar 
edilməlidir? 
 
A) Plevral boşluqunun drenajının yaradılması 
B) Bütün cavablar düzdür 
C) Pnevmotoraks aparatı ilə plevral boşluqdan qazın bir və ya təkrar evakuasiyası 
D) Cərrahiyyə müdaxiləsi 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г 
 
770) Ağ ciyərdən kənar orqanların və ağ ciyər vərəminin kombinasiya olunmuş 
spesifik dərmanlarla müalcə olunmasının üstünlüyü nədədir? 
 
A) Dərmanın keyfiyyətinə nəzarət asanlaşır və dərmanlar keyfiyyətli olur 
B) Sadalananların heç biri 
C) Dərmana davamlı mikobakteriyaların yaranmasının qarşısı alınır 
D) Sadalananların hamısı 
E) Dərmanın qəbulu üçün nəzərdə tutulan həblərin sayı azalır 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
771) Müalicə effektliliyini yüksəltmək üçün hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Müalicə xəstəliyin erkən başlanan mərhələsində aparılmalıdır 
B) Müalicə rejimi hər xəstə üçün individual seçilməlidir 
C) Sadalananların hamısı 
D) Müalicə zamanı mikobakteriyaların tapılması və kultural müayinəsi üçün tədbirlər 
mütləq həyata keçirilməlidir 
E) Müalicədə spesifik dərmanlara qarşı mikobakteriyaların həssaslığına əsaslanaraq 
aparılmalıdır  
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
772) Müalicə effektliliyini yüksəltmək üçün hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Patogenetik terapiyadan istifadə olunmalıdır 
C) Multirezistent vərəmli xəstələrlə stasionar daxili kontakta imkan verilməməlidir 



 

 

D) Müalicə kompleks şəkilində aparılmalıdır 
E) Cərrahi müalicə geniş tətbiq olunmalıdır 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
773) Aşağıda göstərilən hansı preparatlar patogenetik təsir edir? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Antihipoksidantlar (qutilin və s.) 
C) İmmunomodulyasiya təsirinə malik preparatlar (tuberkulin, levamizol, T-aktivin) 
D) Böyrəküstü vəzin hormon preparatları (qluortikosteroid və mineralokortikoid 
təsirə malik preparatlar) 
E) Antioksidantlar (tiosulfat natrium) 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
774) Stasionar müalicəsinə qəbul edilmiş xəstələr hansı şəkildə qruplaşdırılırlar? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Əvəllər müalicə olunmuş spesifik dərmanlara həssas vərəmli xəstələr 
C) Xroniki xəstələr 
D) İlkin aşkar edilmiş xəstələr 
E) Multirezistent vərəmli xəstələr 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
775) Stasionar müalicəsinə qəbul edilmiş ilkin aşkar edilmiş xəstələri necə 
qruplaşdırmaq olar? 
 
A) Dağılma boşluğu olan mikobakteriya ifraz edən xəstələr 
B) Sadalananların hamısı 
C) Dağılma boşluğu olmayan və ağ ciyərin az hissəsinin zədələnməsi ilə müşahidə 
olunan xəstələr 
D) İlkin aşkar edilmiş gecikmiş kliniki formaya malik xəstələr 
E) Spesifik prosesin fəallığına şübhəli xəstələr 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
776) Residiv etmiş ağ ciyər və ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəminin hansı 
xüsusiyyətləri mövcuddur? 
A) Sadalananların hamısı 



 

 

B) Vərəmin residivi baş vermiş xəstələrdə multirezistent formaların olmasına risk 
yüksəkdir   
C) Vərəmin residivi baş vermiş xəstələrdə mikobakteriyaların dərmanlara davamlılığı 
qeyd olunur 
D) Vərəmin residivi baş vermiş xəstələrdə spesifik proses geniş yayılmış olur 
E) Vərəmin residivi baş vermiş xəstələrdə adətən mikobakteriya ifrazı kütləvi olur 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
777) Epidemioloji cəhətdən çox təhlükəli olan xroniki destruktiv- vərəmli 
xəstələrinin müalicəsi zamanı onlar necə qruplaşdırılmalıdırlar? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Stasionarda uzun müddət müalicə oluna bilməyən mikobakteriya ifraz edən və 
spesifik dərmanlara davamlı vərəmli xəstələr   
C) Sadalananların hamısı 
D) Cərrahi müdaxilə mümkün olmayan xroniki xəstələr 
E) Cərrahi müdaxilənin mümkünlüyünə təyini və yerinə yetirilməsinə əsaslanaraq 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
 
Bölmə 10. Vərəm xəstəliyində sanitar-gigiyenik və əksepidemik 
tədbirlər 
 
 
778) Vərəm mikobakteriyalarının ölçüsüsü nə qədərdir? 
 
A) Eni 2 mkr, uzunluğu 6 mkr 
B) Eni 2.5 mkr, uzunluğu 6 mkr 
C) Eni 3 mkr, uzunluğu 8 mkr 
D) Eni 1 mkr, uzunluğu 5 mkr 
E) Eni 0,3-0,5 mkr, uzunluğu 0,8-3-5 mkr 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
779) Mikobakteriya ilk dəfə kim tərəfindən tapılmışdır? 
 
A) A.Q.Xomenko 1960 –cı ildə 
B) N.M.Rudoy 1968-ci ildə 
C) R.Laennek 1781-ci ildə 
D) Paskal 1810-cu ildə 



 

 

E) R.Kox 1882-ci ildə aşkar edilib 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
780) Vərəm xəstəliyi ən çox hansı ölkələrdə geniş yayılır? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) İqtisadi cəhətdən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
C) İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə 
D) İqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdə 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
781) İqtisadi böhranlar vərəm xəstəliyinə necə təsir edir? 
 
A) Xəstələnmənin səviyyəsi dəyişmir 
B) Xəstələnmənin səviyyəsi kəskin artır 
C) Xəstələnmənin səviyyəsi çox cüzi artır 
D) Xəstələnmənin səviyyəsi azalır 
E) Xəstələnmənin səviyyəsi çox cüzi azalır 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003. 
 
782) İnkişaf etməmiş ölkələrdə ilkin aşkar olunmuş vərəm xəstəliyinin kliniki 
strukturası necə olur? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Gecikmiş formaların xüsusi çəkisi (fibroz-kavernoz, sirrotik vərəm) yüksək olur 
C) Uşaqlar arasında vərəm meningiti olmur 
D) İlkin aşkar olunmuş xəstələr arasında ocaqlı vərəmin xüsusi çəkisi orta səviyyədə 
olur 
E) İlkin aşkar olunmuş xəstələr arasında ocaqlı vərəmin xüsusi çəkisi yüksək olur 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
783) İmmun çatışmazlığı vərəmin yayılmasına necə təsir edir? 
 
A) Xəstəlik azalır 
B) Sadalananların heç biri 
C) Xəstəliyin artmasına təsir etmir 



 

 

D) Xəstəliyin artmasına səbəb olur 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
784) Müharibələr vərəmə necə təsir edir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Xəstəlik aşkarlanmır 
C) Xəstəlik sürətlə artır 
D) Xəstəlik kəskin azalır 
E) Xəstəliyin gedişatına təsir etmir 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003 
 
785) Sporadik vərəmin  aşkarı nə deməkdir? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Kütləvi xəstələnmə halları 
C) Xəstəliyin ümumiyyətlə aşkar edilməməsi 
D) Tək-tək xəstələnmə halları 
E) Xəstəliyin orta səviyyədə davam etməsi 
 
Ədəbiyyat: T.Tağızadə Epidemiologiya Bakı 1957 
 
786) Epidemiya nə deməkdir? 
 
A) Xəstəlik bütün əhalini əhatə edir 
B) Xəstələr tək-tək aşkarlanır 
C) Sadalananların heç biri 
D) Xəstəlik aşkar edilmir 
E) Xəstələnmə böyük əhali qrupunu əhatə edir 
 
Ədəbiyyat: T.Tağızadə Epidemiologiya Bakı 1957 
 
787) Xəstəlik epidemiya halını aldıqda epidemiya əleyhinə hansı tədbirlər 
görülməlidir? 
 
A) Yoluxmanın mexanizmı aydınlaşmalı 
B) Sadalananların heç biri 
C) Sadalananların hamısı 
D) Əhalinin xəstəliyə yoluxma səviyyəsi aydınlaşdırılmalıdır 
E) İnfeksiya mənbəyi təyin edilməli 



 

 

 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003 
 
788) Vərəm infeksiyasının mənbəyi hansılardır?  
 
A) Xəstə heyvan əti 
B) Xəstə heyvan südü 
C) Xəstə heyvanlar 
D) Xəstə insanlar 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
789) Xəstəliyə hansı yolla yoluxmaq olar? 
 
A) Tamlığı pozulmuş dəri vasitəsi ilə 
B) Sadalananların hamısı 
C) Zədələnmiş selikli qişa vasitəsi ilə 
D) Tənəffüs orqanları vasitəsi ilə 
E) Mədə bağırsaq sistemi vasitəsilə 
 
Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
790) Epidemioloji cəhətdən vərəmin ən qorxulu forması hansıdır? 
 
A) Mezenterial limfa vəzlərinin vərəmi 
B) Mədə- bağırsaq vərəmi 
C) Tənəffüs orqanlarının vərəmi 
D) Dəri vərəmi 
E) Fistulasız sümük-oynaq vərəmi 
 
Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004. 
 
791) Hansı yol vərəm ilə yoluxmada üstünlük təşkil edir?  
 
A) Kontakt yolu 
B) Alimentar yol    
C) Sadalananların hamısı 
D) Hava- damcı yolu 
E) Sadalananların heç biri 
 



 

 

Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 
1990 
 
792) Yoluxma nəticəsində vərəmin inkişafı ən çox nədən asılıdır?  
 
A) Vərəm mikobakteriyasının virulentliyindən 
B) Sadalananların hamısı 
C) Vərəm mikobakteriyasının patogenliyindən 
D) Sadalananların heç birindən 
E) Vərəm mikobakteriyasının xaric olunması massıvliyindən 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
793) Xəstəliyə qarşı orqanizmin baryer funksiyasını nə yerinə yetirir? 
 
A) Tənəffüs orqanlarının selikli və selikaltı qişası 
B) Orqanizmin immun müdafiə sisteminin hüceyrələri-T-və B-hüceyrələr 
C) Sadalananların heç biri 
D) Sadalananların hamısı 
E) Faqositoz edən hüceyrələr 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
794) Vərəmə yoluxmuş orqanizmdə xəstəlik hansı hallarda inkişaf edir? 
 
A) Orqanizmin immun sistemi zəif olduqda 
B) Sadalananlardan heç biri 
C) Orqanizmə patogenliyi və virulentliyi yüksək olan mikobakteriyaların daxil olması 
zamanı 
D) Sadalananların hamısı 
E) Orqanizmdə anadangəlmə immunodefisit olduqda 
 
Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999 
 
795) Vərəm xəstəliyi ilə mübarizədə hansı amillər vacibdir? 
 
A) Stasionar və ambulator müalicə 
B) Spesifik profilaktika 
C) Vərəmin vaxtına aşkar edilməsi 
D) Sadalananların hamısı 
E) Xəstələrin qeydiyyatının düzgün aparılması 
 



 

 

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003 
 
796) Mikobakteriya ifraz etməyən vərəm xəstəsi aşkar edildikə ərazi GEM –nə 
xəbər hansı müddət ərzində və necə verilməlidir? 
 
A) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma ildə bir dəfə göndərilir 
B) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma ayda bir dəfə göndərilir 
C) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma 6 ayda bir dəfə göndərilir 
D) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma 3 ayda bir dəfə göndərilir 
E) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma bir həftə ərzində göndərilir 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
797) İlkin yoluxucu vərəm xəstəsi haqqında 058/U №-li forma ərazi GEM-nə 
hansı müddət ərzində göndərilməlidir? 
 
A) Xəstəlik aşkar edildikdən 12-24 saat ərzində 
B) Xəstəlik aşkar edildikdən 6 ayda bir dəfə 
C) Xəstəlik aşkar edildikdən 2 gün ərzində 
D) Xəstəlik aşkar edildikdən bir həftə ərzində 
E) Xəstəlik aşkar edildikdən ayda bir dəfə 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: 
А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988 
 
798) Ərazi GEM-də basilyar xəstələrin qeydiyyatı hansı formada aparılır?  
 
A) 39 saylı forma əsasında tərtib olunur 
B) 27 saylı forma əsasında tərtib olunur 
C) 4 saylı forma əsasında tərtib olunur 
D) 60 saylı forma əsasında tərtib olunur 
E) 30/U saylı forma əsasında tərtib olunur 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003 
 
799) GEM-ə təcili bildiriş 058/U vərəqəsi hansı hallarda göndərilir? 
 
A) Mikobakteriya ifraz edən xəstə abasilləşdikdə 
B) Mikobakteriya ifraz edən xəstə ezamiyyəyə getdikdə 
C) Sadalananlardan heç biri 
D) Mikobakteriya ifraz edən xəstələr stasionarda müalicə aldıqda 



 

 

E) Mikobakteriya ifraz edən xəstə aşkar olduqda 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003 
 
800) ÜST  görə ilkin fəal vərəm xəstəsi hansı yolla aşkarlanmalıdır? 
 
A) Sorğu əsasında 
B) Rentgenoskopiya 
C) Sadə mikroskopiya 
D) Kütləvi flüoroqrafiya 
E) Rentgenoqrafiya 
 
Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. 
Второе издание. ВОЗ 1998 
 
801) Aşağıda göstərilənlərin hansı əksepidemik tədbir sayıla bilər? 
 
A) İlkin aşkar olunmuş basilyar xəstələrin effektli müalicəsi 
B) Əhali arasında vərəmi aşkar etmək üçün kütləvi profilaktik müayinələrin 
aparılması 
C) Sadalananların hamısı 
D) İlkin aşkar edilmiş xəstələrdə mikobakteriyalarıya ifrazının müayinəsi 
E) İlkin aşkar olunmuş basilyar xəstələrin hospitalizasiyası 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
802) Aşağıda göstərilənlərin hansı əksepidemik tədbir sayıla bilər? 
 
A) Batsilyar xəstələrin kontaktlarının müayinəsi 
B) Ocaqlarda aparılan cari dezinfeksiya 
C) Basilyar xəstələrin stasionarda izolyasiyası və müalicəsi 
D) Ocaqlarda aparılan əsaslı dezinfeksiya 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 
1988 
 
803) Aşağıda göstərilənlərin hansı əksepidemik tədbir sayıla bilər? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Heyvanlar arasında vərəmin aşkarı 
C) Xəstə heyvanların məhv edilməsi 
D) Heyvanların vərəm xəstəliyinə görə müayinəsi 



 

 

E) Heyvandarlıq məhsullarına nəzarət 
 
Ədəbiyyat: T.Tağızadə Epidemiologiya Bakı 1957 
 
804) Heyvandarlıq təsərrüfatında vərəm hadisəsinin baş verməməsi üçün hansı 
tədbirlər həyata keçirilməlidir? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Heyvanlara verilən yem məhsullarına ciddi nəzarət olunmalıdır 
C) Təsərrüfata gələn yeni heyvan vərəmə görə yoxlanmalıdır 
D) Heyvanlar saxlanılan yerin havası vaxtaşırı dəyişdirilməlidir  
E) Heyvanlar saxlanılan yerdə baytar sanitar profilaktik tədbirlər həyata 
keçirilməlidir 
 
Ədəbiyyat: T.Tağızadə Epidemiologiya Bakı 1957 
 
805) GEM-lər əhali arasında heyvanlar və heyvandarlıq məhsulları ilə vərəmə 
yoluxmanın qarşısını necə almalıdırlar? 
 
A) Ərazi baytar xidməti ilə daim əlaqə saxlamalıdırlar 
B) Ərazidə yerləşən heyvandarlıq fermalarının vərəmə görə yoxlanılma vəziyyətini 
aydınlaşdırmalıdırlar 
C) Sadalananların hamısı 
D) Ərazidə yerləşən quşçuluq fermalarının vərəmə görə yoxlama vəziyyətini 
aydınlaşdırmalıdırlar 
E) Baytarlıqda vərəm əleyhinə tərtib olunmuş kompleks planın yerinə yetirilmə 
vəziyyətini aydınlıaşdırmalıdırlar 
 
Ədəbiyyat: T.Tağızadə Epidemiologiya Bakı 1957 
 
806) GEM-lər əhali arasında heyvanlar və heyvandarlıq məhsulları ilə vərəmə 
yoluxmanın qarşısını necə almalıdırlar? 
 
A) Qeyri-sağlam heyvandarlıq təsərrüfatlarında kifayət qədər dezinfeksiya edici 
maddələrin olmasına nəzarət etməlidirlər 
B) Heyvandarlıq sahəsində çalışan işçilərin vərəmə görə yoxlanmasına nəzarət 
etməlidirlər 
C) Sadalananların hamısı 
D) Qeyri-sağlam heyvandarlıq təsərrüfatlarında işləyən işçilərin vərəmə yoluxmaması 
üçün onların xüsusi geyimlə təmin olunmasına nəzarət etməlidirlər 
E) Heyvandarlıq sahəsində çalışan işçi kollektivinin periodik vərəmə görə minimum 
müayinə metodlarına cəlb olunmasının təşkilinə nəzarət etməlidirlər 
 
Ədəbiyyat: T.Tağızadə Epidemiologiya Bakı 1957 
 



 

 

807) GEM-lər əhali arasında heyvanlar və heyvandarlıq məhsulları  vasitəsi ilə 
vərəmə yoluxmanın qarşısını necə almalıdırlar? 
 
A) Qeyri-sağlam heyvandarlıq təsərrüfatından alınan südün düzgün pasterizasiyasına 
nəzarət etməlidirlər 
B) Yeməkxana, xəstəxana və sanatoriyalardan alınan qida tullantılarının 
zərərsizləşdirilməmiş formada heyvanlara verilməsinin qarışısının alınması sahəsində 
tədbirlər həyata keçirilməlidirlər 
C) Ət və ət məhsullarının baytar-sanitar ekspertiza qaydalarına uyğun həyata 
keçirilməsinə nəzarət etməlidirlər  
D) Heyvandarlıq sahəsində çalışan işçilər arasında vərəm xəstəliyinin yayılması, 
işçilərin şəxsi profilaktikası və vərəmlə mübarizə tədbirləri haqqında geniş izahedici 
işlərin aparılmasını təşkil etməlidirlər 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: T.Tağızadə Epidemiologiya Bakı 1957 
 
808) Vərəm xəstəliyindən ölmüş basilyar heyvanla təmasda olan insanlar 
arasında hansı tədbirlər GEM tərəfindən həyata keçrilməlidir?  
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Heyvanla kontaktda olan insanların kontaktlarını V qrup ocaq kimi qəbul edərək 2 
il müddətində nəzarətdə saxlanılmasına diqqət yetirilməlidir 
C) Təcili şəkildə həmin təsərrüfat vərəmə görə yoxlanmalıdır 
D) Sadalananların hamısı 
E) Heyvanla kontaktda olan insanlar vərəmə görə yoxlanmalıdırlar 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 
 
809) Əhali arasında vərəm əleyhinə aparılan əks epidemik tədbirlər hansılardır? 
 
A) Basilyar xəstələrin hospitalizasiyası 
B) Obliqat qrupların vərəmə görə vaxtaşırı yoxlanılması 
C) Sadalananların hamısı 
D) Ocaqlarda cari və tamamlayıcı dezinfeksiya tədbirlərinin aparılması 
E) Əhali arasında vərəm haqqında sanitar maarif işnin aparılması 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003 
 
810) Əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin həyata keçirilməsində GEM-
lərin rolu nədən ibarətdir? 
 



 

 

A) Əhalinin vərəm əleyhinə profilaktik tədbirlərə cəlb olunmasının kompleks 
planının tərtibində iştirak etmək 
B) Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın təşkilinə və aparılmasına nəzarət 
C) Sadalananların hamısı 
D) Kütləvi flüoroqrafik müayinələrin aparılmasının təşkili və aparılmasına nəzarət 
E) Kütləvi müayinələr zamanı vərəm xəstəliyinə şübhə olan insanların sonrakı 
müayinələrinin təşkilinə nəzarət etmək 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 
811) Kütləvi flüoroqrafik müayinələrin təşkili zamanı əhali hansı qruplara 
bölünür? 
 
A) Sadalananların heç biri 
B) Kiçik aqrar sənaye işçiləri 
C) Mütəşəkkil əhali qrupu 
D) Qeryi mütəşəkkil əhali qrupu 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 
812) Kim mikobakteriya ifraz edən xəstə sayılır? 
 
A) Yalnız mikroskopik və kultural üsulla ifrazatında mikobakteriya aşkar olunan 
xəstələr 
B) Kliniki rentgenoloji olaraq vərəmin fəallığına aid əlamətləri olmayan, lakin ən azı 
iki dəfə mikroskopik üsulla ifrazatında mikobakteriya tapılan xəstələr   
C) Sadalananların hamısı 
D) Kliniki rentgenoloji olaraq vərəmin fəallığına aid əlamətləri olan və ifrazatlarında 
mikobakteriya bir dəfə mikroskopik üsulla aşkarlanan  xəstələr 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 
813) Dispanser müşahidəsi zamanı kultural müayinə metodu kimlərdə aparılır? 
 
A) İlkin aşkar edilmiş xəstələrdə 
B) II qrup dispanser müşahidəsində olan və əvvəllər dağılma boşluğudan və bunun  
ilə yanaşı mikobakteriya ifraz edən xəstələrə ildə bir dəfə  
C) IV-V qrup dispanser xəstələrində göstəriş əsasında aparılır 
D) Kliniki sağalma ilə III qrup dispanser müşahidəsində olan və əvəllər dağılma 
boşluğudan və bunun  ilə yanaşı mikobakteriya ifraz edən xəstələrdə ildə bir dəfə 
E) Sadalananların hamısı 



 

 

 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
814) Yekun dezinfeksiya hansı hallarda aparılır? 
A) Sadalananların hamısı 
B) Basilyar xəstə öldükdə 
C) Sadalananların heç biri 
D) Basilyar xəstə hospitalizasiya edildikdən sonra 
E) Basilyar xəstə uzun müddət evdə qaldıqda  
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
815) Cari dezinfeksiya tədbirləri kim tərəfindən aparılır? 
 
A) Sahə tibb bacısı tərəindən 
B) Sahə həkimi tərəfindən 
C) Dezinfeksiya mərkəzləri tərəfindən 
D) Sahə ftiziatrı, sahə tibb bacısı və ərazi GEM-lərnin epidemioloqlarının nəzarəti 
altında xəstənin ailə üzvləri tərəfindən həyata keçirilir  
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
816) Mikobakteriya ifraz edən xəstələrin vaxtında aşkarlanması üçün GEM-in 
əsas vəzifələri hansılardır? 
 
A) Epidemioloji göstəriş əsasında dispanserdə müşahidə olunan viraj və hiperergiyalı 
uşaqlardan götürülən materialın mikroskopik və kultural müayinə olunmasına nəzarət 
B) Dispanserdə müşahidə olunan mikobakteriya ifraz etməyən xəstələrin sonradan 
VMB ifraz etməsinin səbəbinin araşdırılması 
C) Dispanserlərdə müşahidə olunan kontingentin bəlğəmlərinin mikroskopik və 
kultural müayinə olunmasına nəzarət   
D) Obliqat qrupa daxil olan kontingentin daim müayinəsinə nəzarət 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 



 

 

817) Mikobakteriya ifraz edən xəstələrin vaxtında aşkarı üçün GEM-in əsas 
vəzifələri hansılardır? 
 
A) Ərazi poliklinikalarında vərəmli xəstələrin qeydiyyat siyahısına vaxtaşırı nəzarət 
B) Sadalananların hamısı 
C) Epidemioloq tərəfindən öz xidməti ərazisində vərəmlə xəstələnmənin daimi 
analizi  
D) Risk qrupları arasında passiv sadə mikroskopik müayinə metodunun aparılmasına 
nəzarət 
E) Gecikmiş formada vərəmi olan mikobakteriya ifraz edən xəstələrin analizi 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
818) Epidemioloji müayinə kartında hansı məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir? 
 
A) Xəstənin sanitar gigiyenik normalara əməl etməsi haqqında məlumat 
B) Sadalananların hamısı 
C) Mənzil məişət şəraiti haqqında məlumat 
D) İş şəraiti haqqında məlumat 
E) İnfeksiya mənbəyi haqqında məlumat 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
819) Epidemioloji müayinə kartında hansı məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Ocaqlarda aparılan sağlamlaşdırıcı tədbirlər haqqında məlumat 
C) Xəstənin izolyasiyası haqqında məlumat 
D) Ailə kontaktı haqqında məlumat 
E) Kontaktların vərəmə görə yoxlanması haqqında məlumat 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
820) Epidemioloji müayinə kartında hansı məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir? 
 
A) Aparılan bakterioloji müayinələr haqqında məlumat 
B) Hospitalizasiya haqqında məlumat 
C) Əsaslı dezinfeksiya haqqında məlumat 
D) Sadalananların hamısı 
E) Cari dezinfeksiya haqqında məlumat 



 

 

 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
821) Epidemioloji müayinə kartında hansı məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir? 
 
A) Basilyar xəstənin qeydiyyatdan çıxarılması haqqında məlumat 
B) Əksepidemik tədbirlərin dayandırılması haqqında məlumat 
C) Basilyar xəstənin qeydiyyata alınması haqqında məlumat 
D) Sadalananların hamısı 
E) Sadalananların heç biri 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
822) Vərəmli xəstənin stasionar müalicəsinin əhəmiyyəti nədir? 
 
A) Xəstə yeni xəstələnmə hallarını yaratmır  
B) Yoluxucu xəstə ocaqdan izolyasiya olunur 
C) Sadalananların hamısı 
D) Müalicənin effektliliyi yüksəlir 
E) Xəstə ciddi nəzarət altında müalicə olunur 
 
Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических 
заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996 
 
823) Vərəm dispanserlərinin qəbul şöbələrində hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Xəstəyə baxış zamanı istifadə olunan tapçan və ya xələk polietilen müşəmbə ilə 
örtülməlidir 
B) Boğaza baxmaq üçün birdəfəlik şpateldən istifadə olunmalıdır 
C) Xəstənin hərarətini ölçmək üçün istifadə edilən termometr dezinfeksiyaedici 
məhlulda olmalıdır 
D) Sadalananların hamısı 
E) Hər bir xəstəyə baxışdan sonra tapçan və ya xələyin üzərində olan polietilen 
dezinfeksiyaedici məhlulla silinməlidir 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm 
əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003 
 



 

 

824) Vərəm dispanserlərinin qəbul şöbələrində hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Xəstə sanitar təmizlikdən keçirlməlidir 
B) Sadalananların hamısı 
C) Pedikulyoz olan xəstələr haqqında ərazi GEM-nə məlumat verilməlidir 
D) Xəstələr pedikulyoza görə yoxlanmalıdır 
E) Xəstənin əşyaları əsaslı dezinfeksiya üçün dezinfeksiya mərkəzlərinə 
göndərilməlidir 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
825) Vərəm dispanserlərinin qəbul şöbələrində hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Xəstə sanitar təmizlik işindən sonra xəstəxana geyimi ilə təmin edilməli və 
stasionara göndərilməlidir 
B) Xəstəin ayaqqabısı və paltarları xüsusi pambıq materialdan olan torbalara 
yığılaraq xüsusi ayrılmış binada rəflərdə saxlanılmalıdır 
C) Xəstəyə qulluq edən tibb işçisi hər dəfə xəstəyə baxtıqdan sonra əlini kiçik 
hissələrə bölünmüş təsərrüfat sabunu ilə yumalı və ya dezinfeksiyaedici məhlulla 
silməlidir 
D) Sadalananların hamısı 
E) Hər bir xəstədən sonra işlədilən əşyalar dezinfeksiya edilməlidir 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
826) Vərəm dispanserlərində qəbul şöbələrində hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Qəbul otağında sabun, moçalka, moçalka üçün ayrılmış qab, ülgüc, saç qırxan 
maşın qəbul olunan xəstələrin sayına uyğun olmalıdır    
B) Qəbul otağında işləyən tibb işçisinin xüsusi geyimi (xalat, maska, kolpak və s.) 
olmalıdır   
C) Qəbul otağında işlədilən əşyalar markalanmalıdır 
D) Qəbul otağı gündə iki dəfə yaş üsulla dezinfekiya olunmaıdır 
E) Sadalananların hamısı 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 



 

 

827) Vərəm dispanserlərinin stasionar şöbələrində hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Xəstəyə gündəlik işlətmək üçün əşyalar verilir 
B) Sadalananların hamısı 
C) Çarpayının yanında olan tumboçka dezinfeksiyaedici məhlulla silinməlidir  
D) Palatalara daxil olan xəstələr özləri ilə şəxsi gigiyena əşyalarını götürə bilərlər 
E) Xəstəyə kamera dezinfeksiyasından keçirilmiş yataq dəstləri ilə təmin 
olunmuşçarpayı verilir 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
828) Vərəm dispanserlərinin stasionar şöbələrində hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Sadalananların hamısı 
B) Pedikulyozu aşkar olunmuş xəstələr ciddi nəzarətə alınır onların arasında sanitar-
gigiyena və dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirilir 
C) Bəlğəm qabları xüsusi torbalarda gəzintiyə çıxan xəstələrə verilir 
D) Xəstələr 1/3 hissinə qədər su ilə doldurulmuş bəlğəm qabı ilə təmin olunmalıdır 
E) Rezin əlcək geymiş tibb işçisi bəlğəm qablarını xüsusi ayrılmış otaqlarda 
bəlğəmdən təmizləməli və zərərsizləşdirməlidir 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
829) Vərəm dispanserlərinin stasionar şöbələrində hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Xəstənin yataq dəstləri 7-10 gündən bir dəyişdirilərək çirkli paltarlar üçün 
ayrılmış otaqda xüsusi pambıq torbalara yığılmalıdır 
B) Xəstələrin istifadə etdikləri yataq dəstləri yalnız xüsusi çamaşırxanalarda 
zərərsizləşdirildikdən sonra təkrarən istifadə edilməlidir 
C) Sadalananların hamısı 
D) Stasionarda dezinfeksiya tədbirlərini həyata keçirən tibb işçisinin xüsusi geyim 
formaları (respirator, əlcək, rezin ayaqqabı) olmalıdır 
E) Şöbədə müalicə olunan hər bir xəstə 7-10 gündən bir vanna və ya duş qəbul 
etməlidir 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 



 

 

830) Vərəm dispanserlərinin stasionar şöbələrində hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 
 
A) Xəstələrin yeməkdən əvvəl yuyunmaları üçün şöbədə şərait yaradılmalıdır 
B) Sadalananların hamısı 
C) Palataların gündə 4 dəfə havası dəyişdirilməlidir 
D) Xəstənin bir şöbədən digərinə keçməsi eləcə də xəstənin yataq dəstində 
(çarpayısında) digər xəstənin və ya xəstənin görüşünə gələnin oturmasına icazə 
verilməməlidir 
E) Şöbədə gündə 2 dəfə nəm dezinfeksiya aparılmalıdır 
 
Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə 
qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri 
 
831) Dezinfeksiya üçün ana məhlul necə hazırlanır? 
 
A) 10 % -li ana məhlul hazırlamaq üçün 10 litrlik emali olan vedrəyə 10 kq xloramin 
tökülür üzərinə 10 litr su tökülə-tökülə çubuqla qarışdırılır. Vedrə 24 saat qaranlıq 
otaqda saxlanılır, sonra şəffaf məhlul süzülərək qara kağıza bükülmüş qabda 
saxlanılır və 10 gün müddətində dezinfeksiyaedicinin tərkibin hazırlanmasında 
istifadə olunur 
B) 10 % -li ana məhlul hazırlamaq üçün 10 litrlik emali olan vedrəyə 3 kq xloramin 
tökülür üzərinə 10 litr su tökülə-tökülə çubuqla qarışdırılır. Vedrə 24 saat qaranlıq 
otaqda saxlanılır, sonra şəffaf məhlul süzülərək qara kağıza bükülmüş qabda 
saxlanılır və 10 gün müddətində dezinfeksiyaedicinin tərkibin hazırlanmasında 
istifadə olunur 
C) 10 % -li ana məhlul hazırlamaq üçün 10 litrlik emali olan vedrəyə 5 kq xloramin 
tökülür üzərinə 10 litr su tökülə-tökülə çubuqla qarışdırılır. Vedrə 24 saat qaranlıq 
otaqda saxlanılır, sonra şəffaf məhlul süzülərək qara kağıza bükülmüş qabda 
saxlanılır və 10 gün müddətində dezinfeksiyaedicinin tərkibin hazırlanmasında 
istifadə olunur  
D) Sadalananların heç biri düzgün deyil 
E) 10 % -li ana məhlulunu hazırlamaq üçün 10 litrlik emali olan vedrəyə 1 kq 
xloramin tökülür üzərinə 10 litr su tökülə-tökülə çubuqla qarışdırılır. Vedrə 24 saat 
qaranlıq otaqda saxlanılır, sonra şəffaf məhlul süzülərək qara kağıza bükülmüş qabda 
saxlanılır və 10 gün müddətində dezinfeksiyaedicinin tərkibin hazırlanmasında 
istifadə olunur 
 
Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan 
regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 
2003 
 
 
Bölmə 1. kliniki hal 
 



 

 

 
832) Kombinə olunmuş terapiya nədir? 
 
A) Sintetik preparatların və antibiotiklərin birgə təyin olunması 
B) Müalicənin müxtəlif növlərinin eyni zamanda təyin olunması 
C) Etiotrop müalicənin patogenetik terapiya ilə müşayyət olunması 
D) Konservativ müalicə ilə birgə cərrahi əməliyyatın aparılması 
E) Müxtəlif təsir mexanizmi olan dərman vasitələrin eyni zamanda təyin olunması 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
833) Vərəm əleyhinə birinci sıra  dərman vasitələrinə hansı aid deyil ? 
 
A) Etionamid, protionamid 
B) Etambutol, izoniazid 
C) Izoniazid, pirazinamid 
D) Rifampisin, rifabutin 
E) Streptomisin, rifapentin 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
834) Vərəm əleyhinə ikinci sıra dərman vasitələrinə hansı aid deyil ? 
 
A) Ofloksasin, protionamid 
B) Rifabutin, rifapentin 
C) Kanamisin, amikasin 
D) Etionamid, Ofloksasin 
E) Sikoserin, PAST 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
835) Aşağıdakılardan hansı vərəmin residivi sayila bilər ? 
 
A) Əvvəlki kimyaterapiya kursu ərzində fasilə qeyd olunduqdan  sonra müalicənin  
davam etdirilməsi 
B) Əvvələr nəticəsi məlum olamayan müalicə alması 
C) Dərmanlara davamlı VMV aşkar olunması 
D) Əvvəlki kimyaterapiya kursu müddətində uğursuz nəticənin  qeydə alınması 
E) Sağalmış və ya müalicə kursunu başa çatdırmış xəstələrdə yenidən prosesinn 
fəallaşması 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
836) “Əvvələr müalicə olunmuş” qeydiyyat qrupuna hansı xəstələr aiddir ? 
 
A) Bir aydan çox dərman qəbul edən vərəm diaqnozu qoyulmuş xəstələr 



 

 

B) Müalicəsinin davamı üçün digər müalicə müəssəsindən köçürülmüş xəstələr 
C) Əvvəllər müalicə olunmuş, lakin nəticəsi məlum deyil  
D) Əvvəllər müalicə olunması barədə heç bir məlumat olmayan xəstələr 
E) TDM “mənfi” cavabla təkrar müalicəyə başlayanlar 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
837) Hansı xəstələr “ilk dəfə aşkar olunmuş” sayıla bilər ? 
 
A) Heç vaxt vərəmə görə müalicə almamış TDM ifraz edən xəstələr 
B) Yalnız heç vaxt vərəmə görə müalicə almamış və ya bir aydan az dərman qəbul 
edən vərəm diaqnozu qoyulmuş TDM ifraz edən xəsələr 
C) Heç vaxt vərəmə görə müalicə almamış və ya bir həftədən az dərman qəbul edən 
vərəm diaqnozu qoyulmuş TDM +/- xəstələr 
D) Yalnız heç vaxt vərəmə görə müalicə almamış TDM ifraz etməyən xəstələr 
E) Heç vaxt vərəmə görə müalicə almamış və ya bir aydan az dərman qəbul edən 
vərəm diqnozu qoyulmuş TDM +/- xəstələr 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
838) I müalicə kateqoriyası ilə hansı xəstələr müalicə olunur ? 
 
A) Əvvəllər müalicə olunmuş xəstələr 
B) ÇDD VM (Çox dərmana davamlı olan vərəm mikobakteriyası) ifraz edən xəstələr 
C) GDD VM (Genişlənmiş dərman çeşidinə davamlı olan vərəm mikobakteriyası ) 
D) İlk dəfə aşkar olunmuş xəstələr 
E) ÇDD və GDD VM (Çox dərmana davamlı olan və Genişlənmiş dərman çeşidinə 
davamlı olan vərəm mikobakteriyası ) ifraz edən xəstələr 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
839) II müalicə kateqoriyası ilə hansı xəstələr müalicə olunur ? 
 
A) İlk dəfə aşkar olunmuş xəstələr 
B) Əvvəllər müalicə olunmuş xəstələr 
C) İzoniasidə qarşı monodavamlı vərəmi olan xəstələr 
D) Əvvəllər müalicə olunmuş ÇDD VM (Çox dərmana davamlı olan vərəm 
mikobakteriyası) ifraz edən xəstələr 
E) Rifampisinə qarşı monodavamlı vərəmi olan xəstələr 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
840) IV müalicə kateqoriyası ilə hansı xəstələr müalicə olunur ? 
 
A) Əvvəllər müalicə olunmuş xəstələr 
B) Rifampisinə qarşı monodavamlı vərəmi olan xəstələr 



 

 

C) Streptomisinə qarşı davamlı vərəmi olan xəstələr 
D) ÇDD (Çox dərmana davamlı olan vərəm mikobakteriyası)və GDD VM 
(Genişlənmiş dərman çeşidinə davamlı olan vərəm mikobakteriyası ) ifraz edən 
xəstələr 
E) Ağ ciyərin bir payı hüdudunda yayılmış vərəmi olan xəstələr 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
841) I müalicə kateqoriyasının kimyəvi terapiya rejimi hansıdır ? 
 
A) 2HRZE/5HRE 
B) 2 HRZE/4HR 
C) 2 HRZE/4HRE 
D) 2 HRSE/4HR 
E) 2 SHRZE/1HRZE/5HRE 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
842) Ia müalicə kateqoriasının kimyəvi terapiya rejımi hansıdır? 
 
A) 2HRSE/5HE 
B) 2 SHRZE/1HRZE/5HRE 
C) 2HRZE/4HE 
D) 2 HRZE/4HR 
E) 2 HRZE/4HRE 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
843) II müalicə kateqoriyasının kiməvi terapiya rejimi hansıdır ? 
 
A) 2HRZE/4HRE 
B) 2HRES/4HR 
C) 2 SHRZE/1HRZE/5HRE 
D) 2HRZE/4HR 
E) 2 Km HRZE/1HRZE/5HRE 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
844) IS müalicə kateqoriyasının kimyəvi terapiya rejimi hansıdır ? 
 
A) 2HRZE/4HRE 
B) Cm Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
C) 2HRES/5HRE 
D) 2 SHRZE/1HRZE/5HRE 
E) 2HRZS/4HE 
 



 

 

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
845) ISa müalicə kateqoriyasının kimyəvi terapiya rejimi aşağıdakılardan 
hansıdır ? 
1. 2 Km HRZE/1HRZE/5HRE 
2. 2 Am HRZE/1HRZE/5HRE 
3. 2 SHRZE/1HRZE/5HRE 
4. Cm Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
 
A) 3, 4 
B) 1, 3 
C) 2, 4 
D) 2, 3 
E) 1, 2 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
846) II S müalicə kateqoriyasının kimyəvi terapiya rejimi aşağıdakılardan 
hansıdır ? 
1. 2 Km HRZE/1HRZE/5HRE 
2. 2 SHRZE/1HRZE/5HRE 
3. 2 Am HRZE/1HRZE/5HRE 
4. Km Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
 
A) 2, 3 
B) 1, 2 
C) 1, 4 
D) 2, 4 
E) 3, 4 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
847) I H müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (s), şərti ilə kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
 
A) Cm Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
B) Cm Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
C) Km Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
D) Km Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
E) Km Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
848) I H müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (r), şərti ilə kimyəvi terapiya rejimi 
aşağıdakılardan hansıdır ? 
1. Km Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 



 

 

2. Am Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
3. Km Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
4. Cm Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
 
A) 1, 2 
B) 1, 4 
C) 2, 3 
D) 2, 4 
E) 3, 4 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
849) I H müalicə kateqoriyasının Km (r), Ofl (s), şərti ilə kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
 
A) Km Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
B) Cm Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
C) Cm Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
D) 2 Km HRZE/1HRZE/5HRE 
E) Km Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
850) I H müalicə kateqoriyasının Km (r), Ofl (r), şərti ilə kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
 
A) Km Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
B) Km Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
C) 2 Km HRZE/1HRZE/5HRE 
D) Am Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
E) Cm Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
851) II H müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (s), şərti ilə kimyəvi terapiya 
rejimi hansıdır ? 
 
A) Km Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
B) Km Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
C) Cm Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
D) Km Mfx Eto HEZ/ Mfx Eto HEZ 
E) Km Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 



 

 

852) II H müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (r), halda kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
 
A) Cm Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
B) Km Mfx Eto HEZ/ Mfx Eto HEZ 
C) Cm Mfx Eto HEZ/ Mfx Eto HEZ 
D) Km Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
E) Km Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
853) II H müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (r), halda kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
 
A) Cm Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
B) Km Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
C) Cm Mfx Eto HEZ/ Mfx Eto HEZ 
D) Cm Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
E) Cm Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
854) II H müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (r),  olduğu halda kimyəvi 
terapiya rejimi hansıdır ? 
 
A) Km Mfx Eto HEZ/ Mfx Eto HEZ 
B) Am Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
C) Cm Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
D) Am Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
E) Cm Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
855) I R müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (s),  olduğu halda kimyəvi 
terapiyası rejimi aşağıdakılardan hansı olmalıdır ? 
1. Km Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
2. Am Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
3. Heç biri 
4. Cm Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
 
A) 4, 2 
B) 1, 2 
C) 3, 2 
D) 1, 4 
E) 3, 4 
 



 

 

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
856) II R müalicə kateqoriyasının Km (r), Ofl (r), halda kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
 
A) Km Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
B) Am Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
C) Am Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
D) Cm Mfx Eto HEZ/ Mfx Eto HEZ 
E) Cm Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
857) IV müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (s), şərti ilə kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
 
A) Km Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
B) Km Mfx Eto Cs Pas Z/Mfx Eto Cs Pas Z 
C) Km Lfx Eto Cs Pas Z/Lfx Eto Cs Pas Z 
D) Km Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
E) Cm Mfx Eto REZ/ Mfx Eto REZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
858) IV müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (r), şərti ilə kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
1. Km Mfx Eto Cs Pas Z/Mfx Eto Cs Pas Z 
2. Am Mfx Eto Cs Pas Z/ Mfx Eto Cs Pas Z 
3. Cm Lfx Eto Cs Pas Z/Lfx Eto Cs Pas Z 
4. Km Lfx Eto Cs Pas Z/Lfx Eto Cs Pas Z 
 
A) 1, 2 
B) 1, 3 
C) 2, 3 
D) 2, 4 
E) 1, 4 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
859) IV müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (s), şərti ilə kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
 
A) Km Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
B) Km Mfx Eto Cs Pas Z/Mfx Eto Cs Pas Z 
C) Km Lfx Eto REZ/ Lfx Eto REZ 
D) Km Lfx Eto Cs Pas Z/Lfx Eto Cs Pas Z 



 

 

E) Cm Lfx Eto HEZ/ Lfx Eto HEZ 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
860) IV a müalicə kateqoriyasının Km (s), Ofl (r), halda kimyəvi terapiya rejimi 
hansıdır ? 
1. Km Mfx Eto Cs Pas Z/Mfx Eto Cs Pas Z 
2. Am Mfx Eto Cs Pas Z/ Mfx Eto Cs Pas Z 
3. Km Lfx Eto Cs Pas Z/Lfx Eto Cs Pas Z 
4. Cm Lfx Eto Cs Pas Z/Lfx Eto Cs Pas Z 
 
A) 1, 4 
B) 1, 3 
C) 2, 4 
D) 2, 3 
E) 1, 2 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
861) IV G müalicə kateqoriyasının kimyəvi terapiya rejimi hansıdır ? 
 
A) Km Mfx Eto Cs Pas Z/Mfx Eto Cs Pas Z 
B) Cm Mfx Eto HEZ/Mfx Eto HEZ 
C) Km Lfx Eto Cs Pas Z/Lfx Eto Cs Pas Z 
D) Cm Mfx Eto Cs Pas Z/Mfx Eto Cs Pas Z 
E) Cm Lfx Eto Cs Pas Z/Lfx Eto Cs Pas Z 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
862) I müalicə kateqoriyasının müalicə müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 12 ay 
B) 8 ay 
C) 24 ay 
D) 6 ay 
E) 18 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
863) Ia müalicə kateqoriyasının müalicə müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 12 ay 
B) 6 ay 
C) 8 ay 
D) 18 ay 
E) 24 ay 



 

 

 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
864) II müalicə kateqoriyasının müalicə müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 6 ay 
B) 24 ay 
C) 8 ay 
D) 12 ay 
E) 18 aya qədər 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
865) I S kateqoriyasının müalicə müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 6 ay 
B) 18 ay 
C) 8 aydan 12 aya qədər 
D) 12 ay 
E) 24 aya qədər 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
866) ISa müalicə kateqoriyasının müalicə müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 18 ay 
B) 8 ay 
C) 24 aya qədər 
D) 12 ay 
E) 6 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
867) IIS müalicə kateqoriyasının müalicə müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 12 ay 
B) 6 aydan 8 aya qədər 
C) 18 aydan 24 aya qədər 
D) 24 ay 
E) 8 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
868) I H müalicə kateqoriyasının müalicə müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 6 aydan 8 aya qədər 



 

 

B) 2 aya qədər 
C) 18 aydan 24 aya qədər 
D) 12 aydan 18 aya qədər 
E) 12 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
869) II H müalicə kateqoriyasının müalicə müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 8 ay 
B) 6 ay 
C) 12 ay 
D) 24 ay 
E) 18 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
870) IV müalicə kateqoriyasının tədavi müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 12 ay 
B) 6 ay 
C) 24 ay 
D) 18 ay 
E) 18 aydan 24 aya qədər 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
871) IVa müalicə kateqoriyasının tədavi müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 8 ay 
B) 12 aydan 18 aya qədər 
C) 18 ay 
D) 24 ay 
E) 6 aydan 8 aya qədər 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
872) IV G müalicə kateqoriyasının tədavi müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 18 ay 
B) 6 ay 
C) 24 ay 
D) 12 aydan 18 aya qədər 
E) 6 aydan 12 aya qədər 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 



 

 

 
873) IV G müalicə kateqoriyasına hansı xəstələr aiddir ? 
1. Spesifik proses ağ ciyərlərinin bir payından artıq inkişaf etmiş, ifraz etdikləri 
VM -ları GDD-lı (Genişlənmiş dərman çeşidinə davamlı ) ilk dəfə aşkar olunmuş 
vərəmli xəstələr 
2. İfraz etdikləri VM-ları GDD-lı əvvəllər müalicə olunması barədə heç bir 
məlumat olmayan xəstələr 
3.Spesifik proses ağ ciyərlərinin bir payından artıq inkişaf etmiş, ifraz etdikləri 
VM-ları ÇDD-lı (Çox dərmana davamlı) əvvələr müalicə olunmuş xəstələr 
4.Spesifik proses ağ ciyərlərinin bir payından artıq inkişaf etmiş, ifraz etdikləri 
VM-ları GDD-lı əvvələr müalicə olunmuş xəstələr 
A) 2, 3 
B) 1, 2 
C) 1, 4 
D) 1, 3 
E) 2, 4 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
874) Polidavamlılıq nədir ? 
1.İzoniazidə, rifampisinə və streptomisinə qarşı davamlılıq 
2. R və başqa vərəm əleyhinə preparatlara ( H istisnası şərti ilə) davamlılıq. 
3. İzoniazidə və rifampisinə qarşı davamlılıq  
4. H və başqa vərəm əleyhinə preparatlara qarşı ( R istisna olaraq) davamlılıq. 
 
A) 3, 4 
B) 1, 4 
C) 2, 4 
D) 1, 3 
E) 1, 2 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
875) GDD nədir ? 
 
A) VM-lərın HSEKm və Ofl qarşı davamlığı 
B) Flüorxinolon və bir inyeksion preparata qarşı VM-ın davamlığı 
C) VM-lərın bir neçə vərəm əleyhinə preparatlara qarşı davamlığı 
D) ÇDD (Çox dərmana davamlı) və rezerv preparatlara qarşı, o cümlədən mütləq ən 
azı bir flüorxinolon və bir inyeksion preparata qarşı VM-ın davamlığı 
E) VM-lərin rifampisinə və eyni zamanda izoniazidə qarşı rezistentliyi 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
876) İlk dəfə aşkar olunmuş xəstələrdə vərəm prosesi ağ ciyərlərin bir payı 
hüdudunda inkişaf etdikdə , ifraz edilən VM –larının dərmanlara qarşı 



 

 

polidavamlılığı aşkar olunanda müalicənin intensiv fazasının müddəti nə qədər 
olmalıdır ? 
 
A) 3 ay 
B) 4 ay 
C) 1aydan 2 aya qədər 
D) 2 ay 
E) 3 aydan 6 aya qədər 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
877) İlk dəfə aşkar olunmuş xəstələrdə vərəm prosesi ağ ciyərlərinin bir payı 
hüdudunda ikişaf etdikdə ifraz etdikləri VM-larının dərmanlara qarşı 
polidavamlılığı aşkar olunanda kimyəvi terapiya kursunun ümumi müddəti nə 
qədərdir ? 
 
A) 6 ay 
B) 8 ay 
C) 9 ay 
D) 12 ay 
E) 18 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
878) İfraz etdikləri VM-ları dərmanlara qarşı polidavamlı olan vərəm prosesi 
ağ- ciyərlərin bir payından artıq yayılmış əvvəllər müalicə olunmuş xəstələrinin 
müalicəsinin intensiv fazasının müddəti nə qədər olmalıdır ? 
1. 3 aydan az olmamalıdır 
2. 6 aya qədər uzadıla bilər 
3. 4 ay 
4. 5 ay 
 
A) 1, 2 
B) 3, 4 
C) 1, 3 
D) 2, 4 
E) 1, 4 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
879) İfraz etdikləri VM-ları dərmanlara qarşı polidavamlı olan, vərəm prosesi 
ağ ciyərlərinin bir payından artıq yayılmış əvvəllər müalicə olunmuş xəstələrinin 
kimyəvi terapiya kursunun ümumi müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 8 ay 
B) 24 ay 



 

 

C) 18 ay 
D) 12 ay 
E) 6 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
880) İfraz etdikləri VM-ları dərmanlara qarşı polidavamlı olan, vərəm prosesi 
ağ ciyərlərin bir payı hüdudunda inkişaf etmiş əvvəllər müalicə olunmuş 
xəstələrinin kimyəvi terapiya kursunun ümumi müddəti nə qədərdir ? 
 
A) 6 ay 
B) 18 ay 
C) 12 ay 
D) 24 ay 
E) 8 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
881) İlk dəfə aşkar olunmuş xəstələrdə vərəm prosesi ağ ciyərlərinin bir payı 
hüdudunda inkişaf etdikdə ifraz etdikləri VM-ları isə ÇDD-lı (Çox dərmana 
davamlı) olduqda müalicənin intensiv fazasının müddəti nə qədər olmalıdır ? 
1. minimum 6 ay 
2. bəlğəmin konversiyasından və vərəm prosesinin müsbət rentgenolojı 
dinamikasından sonra daha 4 ay davam edilir 
3. 8 ay 
4. minimum 5 ay 
 
A) 2, 4 
B) 3, 4 
C) 1, 4 
D) 1, 3 
E) 1, 2 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
882) İlk dəfə aşkar olunmuş xəstələrdə məhdud vərəm prosesi zamanı VM-ları 
GDD-lı (Genişlənmiş dərman çeşidinə davamlı) olduqda kimyəvi terapiyanın 
kursunun ümumi müddəti nə qədər olmalıdır ? 
 
A) 8 ay 
B) 18 ay 
C) 24 ay 
D) 10 ay 
E) 12 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 



 

 

 
883) İlk dəfə aşkar olunmuş xəstələrdə yayılmış vərəm prosesi zamanı VM-ları 
GDD-lı (Genişlənmiş dərman çeşidinə davamlı) olduqda kimyəvi terapiyanın 
ümumi müddəti nə qədər olmalıdır ? 
 
A) 20 ay 
B) 12 ay 
C) 24 ay 
D) 18 aya qədər 
E) 18 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
884) Əvvələr müalicə olunmuş xəstələrdə yayilmış vərəm prosesi zamanı VM-
ların GDD-lı (Genişlənmiş dərman çeşidinə davamlı) olduqda kimyəvi 
terapiyanın ümumi müddəti nə qədər olmalıdır ? 
 
A) 24 ay 
B) 18 aya qədər 
C) 12 aydan 18 aya qədər 
D) 12 ay 
E) 18 ay 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
885) Vərəmin monodavamlı (R, H) və polidavamlı formaları olan xəstələrdə 
müalicə nəticələri “müalicənin dayandırılması” kimi nə vaxt qiymətləndirilə 
bilər ? 
1. Xəstə müalicədə ardıcıl 3 aydan çox fasilə vermişdir. 
2. Xəstə kimyəvi terapiyanın standart kursunun orta müddətinə qədər dərman 
vasitələrinin dozalarının 20 %-dən çoxunu almamışdır. 
3. Xəstə müalicədə ümumi hesabla 2 ay fasilə vermişdir. 
4.Xəstə müalicədə ardıcıl 2 aydan çox fasilə vermişdir 
A)  2, 4 
B) 1, 4 
C) 2, 3 
D) 1, 3 
E) 3, 4 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə” klinik protokol 
 
886) Vərəmlə xəstələnməyə görə tibbi risk faktorlarına aşagıdakilardan hansı 
aid deyil ? 
 
A) Şəkərli diabet 
B) Hipertoniya 



 

 

C) İİV – infeksiyası 
D) Narkomaniya 
E) Alkoqolizm 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
887) Aşağıda qeyd olunmuş hansı peşə sahiblərinin vərəmlə xəstələnməyə 
yüksək riski yoxdur ? 
 
A) Arxeoloqlar 
B) Heyvandarlar 
C) Penitensiar sistem işçiləri 
D) İnşaatçılar 
E) Pulmonoloqlar 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
888) Vərəmin müasir kliniki təsnifatında hansı bölmə yoxdur ? 
 
A) Klinik formalar 
B) Dərmanlara qarşı rezistentliyin mövcudluğu və növü 
C) Vərəmin fəsadlaşması 
D) Vərəm prosesinin xarakteristikası 
E) Müalicə olunmuş vərəmdən sonra qalıq dəyişikliklər 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
889) Aşağıdakılardan hansı vərəmin kliniki təsnifatına görə vərəm prosesinin 
xarakteristikasına aid deyil ? 
 
A) Bərkimə 
B) İnfiltrasiya 
C) Parçalanma 
D) Bakteriya ifrazı 
E) Atelektaz 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
890) Aşağıdakılardan hansı vərəmin kliniki təsnifatına görə vərəm prosesinin 
xarakteristikasına aiddir ? 
1. Sorulma 
2. Atelektaz 
3. Bərkimə 
4. Qan hayxırma 
 
A) 1, 3 



 

 

B) 1, 4 
C) 3, 4 
D) 2, 3 
E) 1, 2 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
891) Sadalanlardan hansı vərəmin kliniki təsnifatında prosesin xarakteristikası 
bölməsində qeyd olunur ? 
 
A) Qan hayxırma 
B) Bullyoz-distrofik dəyişikliklər 
C) Kasifikasiya 
D) Atelektaz 
E) Bakteriyaların ifrazı 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
892) Vərəmin müasir kliniki təsnifatına görə vərəm prosesinin fazasını 
sadalananlardan hansı xarakterizə etmir ? 
 
A) Bərkimə 
B) Sorulma 
C) Atelektaz 
D) Kalsifikasiya 
E) Çapıqlaşma 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
893) Vərəmin müasir kliniki təsnifatında vərəmin hansı forması qeyd olunmayıb 
? 
 
A) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası 
B) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi 
C) Birincili vərəm kompleksi 
D) Miliar vərəm 
E) Anadangəlmə vərəm 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
894) Xəstədə vərəmin fəal forması davam edənədək kontaktların müayinəsi 
hansı tezliklə aparılmalıdır ? 
 
A) Hər 6 aydan bir 
B) Hər 3 aydan bir 
C) Hər 8 aydan bir 



 

 

D) Hər 12 aydan bir 
E) Heç biri düz deyil 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
895) Vərəm ocaqlarından kontaktların müayinəsi alqoritmində birinci atdım 
aşağıdakilardan hansıdır ? 
 
A) Rentgenoqrafiya 
B) Flüoroqrafiya 
C) Bəlğəmin mikroskopiyası 
D) Tuberkulin (Mantu) sınağı 
E) Bəlğəmin əkilməsi 
 
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Vərəm xəstələrinin aşkarlanması “ klinik protokol 
 
896) Aşağıdakılardan hansı Mantu sınağınına garşı hiperergik reaksiya deyil ? 
 
A) Uşaqlarda vezikulyar - nekrotik reaksiya 
B) Uşaqlarda 30 mm hiperemiya 
C) Uşaqlarda 18 mm papula 
D) Böyüklərdə 23 mm papula 
E) Böyülərdə vezikulyar - nekrotik reaksiya 
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897) Aşağıda sadalananlardan hansı Mantu sınağına qarşı güclü “müsbət” 
reaksiya sayilır ? 
 
A) 15-16 mm papula 
B) 6 mm papula və eyni zamanda vezikylyar – nekrotik reaksiya 
C) 30 mm hiperemiya 
D) 17 mm papula 
E) 21 mm hiperemiya 
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898) Aşağıda sadalananlardan hansı vərəmin inkişafı üçün artmış risk faktoru 
deyil ? 
 
A) Kiçik yaşlarda yoluxma 
B) Rentgenoqramda qranulyomatoz dəyişikliklər 
C) Pis qidalanma 
D) Siqaretçəkmə 
E) Son zamanlarda vərəmə yoluxma 
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899) Aşağıdakılardan hansı vərəmin inkişafı üçün “kiçik risk” faktorudur ? 
 
A) Siqaretçəkmə 
B) Silikoz 
C) Pis qidalanma 
D) Risk faktorsuz və rentgenolojı dəyişikliksiz latent vərəm 
E) Şəkərli diabet 
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900) Uşağın hansı yaş dövründə yoluxması onun risk qrupuna aid edilməsini 
vadar edir ? 
 
A) 0-4 yaş 
B) 5-7 yaş 
C) 6-8 yaş 
D) 0-2 yaş 
E) 4-6 yaş 
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901) Risk qrupuna aid olan şəxsin rentgenoqramında patoloji dəyişiklər aşkar 
olunarsa müayinənin növbəti atdımı aşağıdakılardan hansıdır ? 
 
A) Bəlğəmin mikroskopiyası 
B) Tuberkulin sınağının qoyulması 
C) Bəlğəmin kultural müayinəsi 
D) Kompyuter tomoqrafiyası 
E) Bronxoskopiya 
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902) Risk qrupuna aid olan şəxsin irikadrlı rəqəmli flüoroqrammasında patoloji 
dəyişikliklər aşkar olunmayıbsa vərəmin aşkarlanması alqoritminə ğörə növbəti 
atdım aşağıdakılardan hansıdır ? 
 
A) Tuberkulin diaqnostika 
B) Bəlğəmin mikroskopiyası və kultural müayinəsi 
C) Kompyuter tomoqrafiyası 
D) Bronxoskopiya 
E) Müşahidə , ildə 1 dəfə müayinə şərti ilə 
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