Əczaçılıq (ali) ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları
1) Sadə topdansatış ticarətin yayım kanalının tipini xarakterizə edən variant
hansıdır?
A) Məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya vasitəçilər sisteminin iştirakı ilə çatdırılması.
B) Məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya pərakəndə satıcılar vasitəsilə çatdırılması;
C) Məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya xırda topdansatış yolu ilə çatdırılması;
D) Məhsulun istehsalçıdan bir başa istehlakçıya çatdırılması (vasitəçinin iştirakı
olmadan).
E) Məhsulun istehlakçıya mümkün qədər maksimal sayda satış təşkilatlarından
istifadə etməklə çatdırılması.
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
2) Selektiv topdansatış ticarət necə həyata keçirilir?
A) Əmtəələrin satışı seçmə yolu ilə həyata keçirilir
B) Məhdudiyyətsiz əmtəələrin satışını həyata keçirir;
C) Əmtəələrin səyyar ticarət yolu satışını həyata keçirilir.
D) Əmtəələrin sərgilərdə, müəssisələrin özündə satışını təşkil edir.
E) Satış təşkilatlarının sayı 1-2-dən az olmamaq şərti ilə tətbiq edilir;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
3) Qeyri-məqsədli topdansatış ticarət kanalının mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Məhdudiyyətsiz əmtəələrin satışını təşkil edir;
B) Məhsulun istehlakçıya vasitəçilər sisteminin iştirakı ilə çatdırılmasını təmin edir
C) Dərman vasitələrinin konkret qrup istehlakçılara satılmasını təşkil edir;
D) Məhsulun istehsalçıdan bir başa istehlakçıya çatdırılmasını təşkil edir;
E) Konkret bazarda satış təşkilatlarının sayı 1-2-dən az olmamaq şərti ilə tətbiq
olunur;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
4) Əczaçılıq məhsullarının yayımlanmasının sıfır səviyyəli kanalının tərkibinə
hansı iştirakçılar daxildir?
A) Son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali), pərakəndə aptek
şəbəkəsi, əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı.

B) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və
digər əhali);
C) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, topdansatış vasitəçi, pərakəndə aptek şəbəkəsi,
son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
D) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, topdansatış vasitəçi, aptek anbarı, pərakəndə
aptek şəbəkəsi, son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
E) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, pərakəndə aptek şəbəkəsi, son istehlakçı
(ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
5) Əczaçılıq məhsullarının yayımlanmasının bir səviyyəli kanalına daxil olan
iştirakçıları ifadə edən variant hansıdır?
A) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, topdansatış vasitəçi, aptek anbarı, pərakəndə
aptek şəbəkəsi, son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali).
B) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və
digər əhali);
C) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, topdansatış vasitəçi, aptek anbarı, pərakəndə
aptek şəbəkəsi, son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
D) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, pərakəndə aptek şəbəkəsi, son istehlakçı
(ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
E) Son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali), pərakəndə aptek
şəbəkəsi, əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
6) Əczaçılıq məhsullarının yayımlanmasının iki səviyyəli kanalı hansı
iştirakçıların fəaliyyətini əhatə edir?
A) Son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali), pərakəndə aptek
şəbəkəsi, əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı;
B) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, topdansatış vasitəçi, aptek anbarı, pərakəndə
aptek şəbəkəsi, son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
C) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, topdansatış vasitəçi, pərakəndə aptek şəbəkəsi,
son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
D) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və
digər əhali).
E) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, pərakəndə aptek şəbəkəsi, son istehlakçı
(ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.

7) Alınmasına görə yarımsintetik maddələr hansılar hesab edilir?
A) Alınması üçün ilkin maddələr sintetik mənşəli olduqda
B) Yalnız aşağı temperaturda sintez olunanlar
C) Alınması üçün ilkin maddələrdən biri təbii mənşəli olduqda
D) Yalnız yüksək təzyiq altında sintez olunanlar
E) Alınması üçün ilkin maddələr təbii mənşəli olduqda
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
8) Əczaçılıq məhsullarının yayımlanmasının üç səviyyəli kanalı hansı
iştirakçıların fəaliyyətini əhatə edir?
A) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, topdansatış vasitəçi, aptek anbarı, pərakəndə
aptek şəbəkəsi, son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
B) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və
digər əhali);
C) Son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali), pərakəndə aptek
şəbəkəsi, əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı;
D) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, pərakəndə aptek şəbəkəsi, son istehlakçı
(ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali).
E) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, topdansatış vasitəçi, pərakəndə aptek şəbəkəsi,
son istehlakçı (ambulator, stasionar xəstələr və digər əhali);
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
9) Hansı növ maddələrə prekursorlar deyilir?
A) Farmakoloji fəallığa malik olmayan hər hansı bir maddəyə
B) Hormonların alınmasında istifadə oluna bilən maddələr
C) Antibiotiklərin alınmasında istifadə oluna bilən ilkin maddələr
D) Orqanizmdə fəallaşaraq təsir göstərən maddələr
E) Narkotik və psixotrop maddələrin alınmasında istifadə oluna bilən ilkin maddələr
Ədəbiyyat:; 1.Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007,
10) Hansı növ maddələrə prodərman deyilir?
A) Hormonların alınmasında istifadə oluna bilən maddələr
B) Orqanizmdə fəallaşaraq təsir göstərən maddələr
C) Antibiotiklərin alınmasında istifadə oluna bilən ilkin maddələr
D) Narkotik və psixotrop maddələrin alınmasında istifadə oluna bilən ilkin maddələr

E) Farmakoloji fəallığa malik olmayan hər hansı bir maddəyə
Ədəbiyyat: 1.Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007,
11) Dərman vasitələrinin dövlət reyestrində hansı vasitələr göstərilir?
A) Prekursor və narkotik vasitələr
B) İstehsalına icazə verilmiş, qeydiyyata alınan dərman vasitələri
C) Azərbaycan Farmakopeyasına daxil olan vasitələr
D) Dövriyyəsinə nəzarət olunmayan dərman vasitələri
E) Narkotik və psixotrop vasitələr
Ədəbiyyat: 1.Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007,
12) Aktiv maddələrin patent müdafiəsinin müddəti bitdikdən sonra əczaçılıq
şirkətinin şəxsi mülkiyyəti olmadıqda bu növ preparat hansı preparata çevrilir?
A) Prekursor
B) Generik
C) Brend
D) Ticari
E) Orijinal
Ədəbiyyat: 1.Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007,
13) İstehlakçının dərman vasitəsi almaq qərarına təsir edən əlamətlər toplusu
necə adlanır?
A) Təsir edici maddələr
B) Orijinal
C) Brend
D) Ticari
E) Generik
Ədəbiyyat: 1.Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007,
14) Təmizlənmiş suyun latın dilində adı necədir?
A) Aqua pro injectionibus
B) Aqua bidestillata
C) Aqua purica
D) Aqua destillata

E) Aqua purificata
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
15) İnyeksiya üçün suyun latın dilində adı necədir?
A) Aqua bidestillata
B) Aqua cum injectionibus
C) Aqua pro injectionibus
D) Aqua et injectionibus
E) Aqua purificata
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
16) Aptek çeşidi əmtəələrinin topdansatış şəbəkəsinin fəaliyyətinə təsir edən
amillər hansılardır?
A) Anbar şəraiti, məhsulun nəqlolunma vasitələri, distribyutor strukturu;
B) Məhsulun növü, bazarın coğrafiyası, istehlakçının xüsusiyyətləri;
C) İstehsalçının xarakteri, logistikanın istiqamətləri, anbar şəraiti;
D) İstehsalçının xarakteri, məhsulun nəqlolunma vasitələri, məhsulun növü;
E) Bazarın coğrafiyası, logistikanın istiqamətləri, distribyutor strukturu.
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
17) Tibb təcrübəsində istifadə olunan xlorid turşusunun latın adı hansıdır?
A) Acidum hydrochloricum
B) Acidum hydrochloricum dilutum
C) Acidum hydrochloricum destillata
D) Acidum hydrochloricum purificata
E) Acidum hydrochloricum pro injectionibus
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
18) Natrium-yodid hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?
A) Endemik şiş xəstəliyində
B) Sakitləşdirici kimi
C) Hipertenziv vasitə
D) Antioksidant vasitə
E) Hipotenziv vasitə

Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
19) Tibbdə istifadə olunan barium-sulfatın latın adı necədir?
A) Barii sulfas destillata
B) Barii sulfas pro roengeno
C) Barii chloridum
D) Barii sulfas pro narcosi
E) Barii sulfas purificata
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası. Bakı, “ Maarif” nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
20) Mədənin turşuluğunu aşağı salan preparatlar hansılardır?
A) Analgetiklər
B) Antiseptiklər
C) Adrenoblokatorlar
D) Analeptiklər
E) Antasidlər
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
21) Dərman vasitələri haqqqında Qanuna əsasən dərman vasitələri nədir?
A) Müalicə və profilaktika məqsədi ilə işlədilən istifadəyə hazır dozalanmış dərman
vasitəsidir.
B) Bioloji və farmakoloji fəallığa malik təbii sintetik, biotexnoloji mənşəli dərman
maddələri və ya onların qarışığıdır
C) Patentləşdirilmiş özünəməxsus adı ilə dövriyyəyə daxil edilmiş dərman
vasitələridir
D) Dərman vasitələrinin istehsalında istifadə olunan əsas dərman maddəsidir
E) İnsan orqanizminin vəziyyətini və fizioloji funksiyalarını dəyişə bilən və dərman
vasitələrinin istehsalında istifadə edilən bioloji fəallığa malik olan təbii maddələrdir
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.
22) Dərman vasitələri haqqqında Qanuna əsasən dərman maddələri nədir?
A) Bioloji və farmakoloji fəallığa malik təbii sintetik, biotexnoloji mənşəli dərman
maddələri və ya onların qarışığıdır

B) Müalicə və profilaktika məqsədi ilə işlədilən istifadəyə hazır dozalanmış dərman
vasitəsidir.
C) İnsan tələləbatını təmin etmək üçün satışa təqdim olunan əmək məhsuludur
D) İnsan orqanizminin vəziyyətini və fizioloji funksiyalarını dəyişə bilən və dərman
vasitələrinin istehsalında istifadə edilən bioloji fəallığa malik olan təbii maddələrdir
E) Qəbul edilməsi və işlədilməsi üçün əlverişli formaya salınmış dərman vasitəsidir.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.
23) Dərman vasitələri haqqqında Qanuna əsasən təsiredici maddə nədir?
A) Dərman vasitələrinin istehsalında istifadə olunan əsas dərman maddəsidir
B) Patentləşdirilmiş özünəməxsus adı ilə dövriyyəyə daxil edilmiş dərman vasitələri
C) İnsan tələləbatını təmin etmək üçün satışa təqdim olunan əmək məhsuludur
D) Qəbul edilməsi və işlədilməsi üçün əlverişli formaya salınmış dərman vasitəsidir.
E) Dərman vasitəsinin görünüşü, dozası, qablanması, qəbulunu təyin edən formadır
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.
24) Dərman vasitələri haqqqında Qanuna əsasən dərman preparatı nədir?
A) Dərman vasitəsinin görünüşü, dozası, qablanması, qəbulunu təyin edən formadır
B) İnsan tələləbatını təmin etmək üçün satışa təqdim olunan əmək məhsuludur
C) Müalicə və profilaktika məqsədi ilə işlədilən istifadəyə hazır dozalanmış dərman
vasitəsidir.
D) Qəbul edilməsi və işlədilməsi üçün əlverişli formaya salınmış dərman vasitəsidir.
E) İnsan orqanizminin vəziyyətini və fizioloji funksiyalarını dəyişə bilən və dərman
vasitələrinin istehsalında istifadə edilən bioloji fəallığa malik olan təbii maddələrdir.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.
25) Dərman vasitələri haqqqında Qanuna əsasən dərman substansiyası nədir?
A) Müalicə və profilaktika məqsədi ilə işlədilən istifadəyə hazır dozalanmış dərman
vasitəsidir.
B) İnsan orqanizminin vəziyyətini və fizioloji funksiyalarını dəyişə bilən və dərman
vasitələrinin istehsalında istifadə edilən bioloji fəallığa malik olan təbii maddələrdir
C) İnsan tələləbatını təmin etmək üçün satışa təqdim olunan əmək məhsuludur
D) Patentləşdirilmiş özünəməxsus adı ilə dövriyyəyə daxil edilmiş dərman vasitələri
E) Dərman vasitəsinin görünüşü, dozası, qablanması, qəbulunu təyin edən formadır.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.

26) Dərman vasitələri haqqqında Qanuna əsasən orijinal dərman vasitələri
nədir?
A) Patent hüquqlarının müddəti bitdikdən sonra digər istehsalçılar tərəfindən həmin
tərkibdə, dozada və formada istehsal edilmiş dərman vasitələri
B) Dərman vasitələrinin istehsalında istifadə olunan əsas dərman maddəsidir.
C) Patentləşdirilmiş özünəməxsus adı ilə dövriyyəyə daxil edilmiş dərman vasitələri
D) Müalicə və profilaktika məqsədi ilə işlədilən istifadəyə hazır dozalanmış dərman
vasitəsidir.
E) Dərman vasitəsinin görünüşü, dozası, qablanması, qəbulunu təyin edən formadır.
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.
27) Dərman vasitələri haqqında Qanuna əsasən generiklər nədir?
A) Dərman vasitəsinin görünüşü, dozası, qablanması, qəbulunu təyin edən formadır.
B) İnsan orqanizminin vəziyyətini və fizioloji funksiyalarını dəyişə bilən və dərman
vasitələrinin istehsalında istifadə edilən bioloji fəallığa malik olan təbii maddələrdir
C) İnsan tələləbatını təmin etmək üçün satışa təqdim olunan əmək məhsuludur
D) Patentləşdirilmiş özünəməxsus adı ilə dövriyyəyə daxil edilmiş dərman vasitələri
E) Patent hüquqlarının müddəti bitdikdən sonra digər istehsalçılar tərəfindən həmin
tərkibdə, dozada və formada istehsal edilmiş dərman vasitələri
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.
28) Dərman vasitələri haqqında Qanuna əsasən dərman vasitələri ilə davranış
nədir?
A) Dərman vasitələrinin sənaye üsulu ilə istehsal edilməsi
B) Dərman vasitələrinin elmi axtarışı, istehsalı, dövlət qeydiyyatı, təhlükəsizliyinə
nəzarət edilməsi və yararsız hala düşdükdə məhvi, habelə dərman vasitələri ilə bağlı
digər əməliyyatların həyata keçirilməsi və s.
C) Dərman vasitələrinin hazırlanması, istehsalı, topdan və pərakəndə satış ilə bağlı
fəaliyyət göstərmək
D) Dərman vasitələrinin pərakəndə satışının, həmçinin fərdi sifarişlər əsasında
hazırlanmasının həyata keçirilməsi.
E) Dərman vasitələrinin tibbi praktikada istifadə məqsədi ilə müvafiq sənədlər
əsasında ekspert qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.

29) Dərman vasitələri haqqqında Qanuna əsasən əczaçılıq fəaliyyəti nədən
ibarətdir?
A) Xəstəliklərin diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsi, xəstələrin reabilitasiyasını
əhatə edən fəaliyyətdir.
B) Dərman vasitələrinin elmi axtarışı, istehsalı, dövlət qeydiyyatı, təhlükəsizliyinə
nəzarət edilməsidir
C) Dərman vasitələrinin klinik tədqiqatını həyata keçirən fəaliyyətdir.
D) Dərman vasitələrinin hazırlanması, istehsalı, topdan və pərakəndə satış ilə bağlı
fəaliyyətdir
E) Dərman vasitələrinin tibbi praktikada istifadə məqsədi ilə müvafiq sənədlər
əsasında ekspert qiymətləndirilməsidir
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.
30) Dərman vasitələri haqqqında Qanuna əsasən dərman vasitələrinin dövlət
qeydiyyatı nədən ibarətdir?
A) Dərman vasitələrinin müvafiq sənədlər əsasında ekspert qiymətləndirilməsi və
sənaye üsulu ilə istehsalına, idxalına və tətbiqinə icazə verilməsini nəzərdə tutan
tədbirlər sistemidir
B) Dərman vasitələrinin elmi axtarışını, qablaşdırılmasını, saxlanmasını, daşınmasını,
idxalı və ixracını, yararlılıq müddəti bitdikdə və yararsız hala düşdükdə məhvini
həyata keçirən fəaliyətdir
C) Dərman vasitələrinin sənaye üsulu ilə istehsal edilməsini əhatə edən fəaliyyət
sistemidir
D) Dərman vasitələrinin klinik tədqiqatını həyata keçirən fəaliyyətdir.
E) Dərman vasitələrinin hazırlanması, istehsalı, topdan və pərakəndə satış ilə bağlı
fəaliyyət sistemidir
Ədəbiyyat: 1.Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007,
31) Dərman vasitələri haqqqında Qanuna əsasən dərman vasitələrini
istehsalçısının fəaliyyətinə nələr daxildir?
A) Qüvvədə olan müvafiq standartların tələbləri nəzərə alınmaqla dərman vasitələrini
sənaye üsulu ilə istehsalını həyata keçirmək
B) Dərman vasitələrinin müvafiq sənədlər əsasında ekspert qiymətləndirilməsi
C) Dərman vasitələrinin topdansatışını həyata keçirmək

D) Dərman vasitələrinin keyfiyyətinə, səmərəliliyinə və təhlükəsizliyinə nəzarət
etmək, yararlılıq müddəti bitdikdə və yararsız hala düşdükdə məhvini həyata
keçirmək.
E) Dərman vasitələrinin klinik tədqiqatını həyata keçirmək.
Ədəbiyyat: 1.Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007,
32) Aşağıdakı variantlardan hansı ənənəvi topdansatış ticarət sistemini
(istehsalçılar, topdansatış və pərakəndə satıcılar) xarakterizə edir?
A) Bu satış sisteminin iştirakçıları vahid bir məqsədlə, ümumi nəzarət sistemi altında
fəaliyyət göstərirlər;
B) Bu satış sistemi əmtəələrin məhdudiyyətsiz satışını nəzərdə tutur.
C) Bu satış sisteminin iştirakçıları müstəqil, sərbəst fəaliyyət göstərir, bir-birilərinə
nəzarət etmirlər.
D) Bu satış sistemində fəaliyyət seçmə yolu ilə həyata keçirilir və iştitakçıların
sayının məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur.
E) Bu satış sistemi firmanın sərbəst olaraq öz marketinq fəaliyyətini təşkil etməyə
lazımı vəsaiti olmadığı halda tətbiq edilir;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
33) Aşağıdakı variantlardan hansı üfüqi topdansatış əczaçılıq ticarət sistemini
(istehsalçılar, topdansatış və pərakəndə satıcılar) xarakterizə edir?
A) Bu satış sisteminin iştirakçıları vahid bir məqsədlə, ümumi nəzarət sistemi altında
fəaliyyət göstərirlər;
B) Bu satış sistemi eksklüziv dərman vasitələrinin realizasiyasında tətbiq olunur.
C) Bu satış sistemi əmtəələrin məhdudiyyətsiz satışını nəzərdə tutur;
D) Bu satış sisteminin iştirakçıları əczaçılıq sistemi nəzarəti altında fəaliyyət
göstərmir;
E) Bu satış sistemi firmanın sərbəst olaraq öz marketinq fəaliyyətini təşkil etməyə
lazımı vəsaiti olmadığı halda tətbiq edilir;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
34) Dərman vasitələri ilə davranışın dövlət tənzimlənməsinin üsullarına hansılar
aid deyil?
A) Əczaçılıq fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması

B) Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatı
C) İcbari dövlət tibbi sığortanın təmin edilməsi
D) Dərman vasitələrinin keyfiyyəti, səmərəliliyi və təhlükəsizliyi üzərində dövlət
nəzarətinin həyata keçirilməsi
E) Dərman vasitələrinin sertifikatlaşdırılması
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun
06.02.2007.
35) Göstərilərdən hansı dərman preparatının ticarət adı deyil?
A) Diklopan
B) Voltaren
C) Diklak
D) Diklofenak
E) Dietil amonium 2 ((2,6 dixlor anilin) fenil)asetat
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
36) Göstəriləndən hansı dərman preparatının patentləşdirilməmiş adıdır?
A) Akvalor
B) Kviks
C) Dəniz suyu
D) Humer
E) Marimer
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.

37) Göstərilərdən hansı dərman preparatının beynəlxalq adıdır?
A) Astamin
B) Ventakol
C) Sibutol
D) Salbutamol
E) Salamol
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.

38) Göstərilərdən hansı dərman preparatının kimyəvi adı deyil?
A) Seftriakson
B) Asetilsalisil turşusu
C) 2-Fenil-indandion-1,3
D) Dietil amonium 2 ((2,6 dixlor anilin) fenil)asetat
E) Para-Aminobenzolsulfamid
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
39) Göstəriləndən hansı dərman preparatının patentləşdirilməmiş adıdır?
A) Arpetolid
B) Arpeflyu
C) Arpetol
D) Arbidol hidroxlorid
E) İmmustat
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
40) Göstəriləndən hansı dərman preparatının patentləşdirilməmiş adı deyil?
A) Metamizol-natrium
B) Arbidol hidroxlorid
C) Tempalgin
D) Seftriakson
E) Dekstroza
Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
41) Lazolvan preparatının patentləşdirilməmiş adı hansıdır?
A) Ambroksol;
B) Xloropiramin.
C) Piralgin
D) Umifenovir;
E) Totalgin

Ədəbiyyat: Əliyev H. Əczaçılıq kimyası .Bakı, “ Maarif” Nəşriyyatı,1979, I cild 355
s.
42) Linqvistik prinsipinə görə hansı farmakoterapevtik qrupun “ümumi əsası”
latın dilində - acum, ingilis dilində -ac sonluğu ilə bitir?
A) İltihabəleyhinə dərman vasitələri
B) Kardiotonik dərman vasitələri
C) Yerli anestaziyaedici dərman vasitələri
D) Trankvilizatorlar
E) Hipoqlikemik dərman vasitələri
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
43) Linqvistik prinsipinə görə hansı farmakoterapevtik qrupun “ümumi əsası”
həm latın dilində, həm də ingilis dilində -cain ilə bitir?
A) Trankvilizatorlar
B) Yerli anestaziyaedici dərman vasitələri
C) Ağrıkəsici dərman vasitələri
D) İltihabəleyhinə dərman vasitələri
E) Hipoqlikemik dərman vasitələri
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
44) Linqvistik prinsipinə görə hansı farmakoterapevtik qrupun “ümumi əsası”
həm latın dilində, həm də ingilis dilində gli- ilə başlayır?
A) Hipoqlikemik dərman vasitələri
B) İltihabəleyhinə dərman vasitələri
C) Sidikqovucu dərman vasitəlləri
D) Trankvilizatorlar
E) Yerli anestaziyaedici dərman vasitələri
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
45) Linqvistik prinsipinə görə hansı farmakoterapevtik qrupun “ümumi əsası”
latın dilində - azepamum, ingilis dilində -azepam sonluğu ilə bitir?
A) Yerli anestaziyaedici dərman vasitələri
B) Hipoqlikemik dərman vasitələri

C) Trankvilizatorlar
D) İltihabəleyhinə dərman vasitələri
E) Bəlğəmgətirici dərman vasitələri
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
46) ASS preparatının adı hansı üsulla yaradılmışdır?
A) Sözlərin ixtisar olunması üsulu ilə
B) Söz hissələrinin birləşməsi yolu ilə
C) Sözün komponentlərinin yerdəyişmə üsulu ilə
D) Prefikslərdən istifadə etməklə
E) Suffikslərdən istifadə etməklə
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
47) FİBS preparatının adı hansı üsulla yaradılmışdır?
A) Söz hissələrinin birləşməsi yolu ilə
B) Prefikslərdən istifadə etməklə
C) Sözlərin ixtisar olunması üsulu ilə
D) Suffikslərdən istifadə etməklə
E) Təsiredici maddələrinin adlarının baş hərfi ilə (abbreviatura)
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
48) Adebit preparatının adı hansı üsulla yaradılmışdır?
A) Suffikslərdən istifadə etməklə
B) Prefikslərdən istifadə etməklə
C) Söz hissələrinin birləşməsi yolu ilə
D) Sözlərin ixtisar olunması üsulu ilə
E) Sözün komponentlərinin yerdəyişmə üsulu ilə
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
49) Humulin preparatının adı hansı üsulla yaradılmışdır?
A) Söz hissələrinin birləşməsi yolu ilə
B) Sözlərin mürəkkəb ixtisar olunması üsulu ilə
C) Suffikslərdən istifadə etməklə
D) Prefikslərdən istifadə etməklə

E) Sözün komponentlərinin yerdəyişmə üsulu ilə
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
50) Pektusinum preparatının adı hansı üsulla yaradılmışdır?
A) Sözlərin ixtisar olunması üsulu ilə
B) Sözün komponentlərinin yerdəyişmə üsulu ilə
C) Suffikslərdən istifadə etməklə
D) Prefikslərdən istifadə etməklə
E) Söz hissələrinin birləşməsi yolu ilə
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
51) Alkolum preparatının adı necə yaradılmışdır?
A) Prefikslərdən istifadə etməklə
B) Söz hissələrinin birləşməsi yolu ilə
C) Suffikslərdən istifadə etməklə
D) Sözlərin ixtisar olunması üsulu ilə
E) Sözün komponentlərinin yerdəyişmə üsulu ilə
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
52) Supradin preparatının adında hansı prefiksdən istifadə olunmuşdur?
A) Contra
B) Exo
C) Ultra
D) Pro
E) Super
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
53) Kontratubeks preparatının adında hansı prefiksdən istifadə olunmuşdur?
A) Ultra
B) Pro
C) Contra
D) Exo
E) Super

Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
54) Proderm preparatının adında istifadə olunan prefiks hansı mənanı daşıyır?
A) Daha artıq
B) Artıq
C) Üçün və ya yerinə
D) Qarşı
E) Əleyhinə
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
55) Memoria preparatının adı necə yaradılmışdır?
A) Sözlərin ixtisar olunması üsulu ilə
B) Xəstəlik səbəbini göstərən sözdən
C) Sözün komponentlərinin yerdəyişmə üsulu ilə
D) Söz hissələrinin birləşməsi yolu ilə
E) Latın dilindən götürülmüş sözdən
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
56) Abaktal preparatının adı necə yaradılmışdır?
A) Söz hissələrinin birləşməsi yolu ilə
B) Latın dilindən götürülmüş sözdən
C) Sözün komponentlərinin yerdəyişmə üsulu ilə
D) Xəstəlik səbəbini göstərən sözdən
E) Sözlərin ixtisar olunması üsulu ilə
Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
57) Antistrumin preparatının adında istifadə olunan prefiks hansı mənanı
daşıyır?
A) Artıq
B) Əleyhinə
C) Daha artıq
D) Üçün və ya yerinə
E) Qarşı

Ədəbiyyat: “Dərman vasitələrinə rasional ad verilməsini müəyyən edən qaydalar”,
Farmakoloji və Farmakopeya ekspert şurasının qərarı ,2007.
58) Aşağıdakı dərman vasitələrindən hansı dövlət qeydiyyatına alınır?
A) Dərman vasitələrinin yeni kombinasiyaları
B) Fövqəladə hallarda istifadə məqsədi ilə idxal olunan dərman vasitələri
C) Sərgidə nümayiş etdirilmək üçün nəzərdə tutulan dərman və tibbi vasitələr (sərgi
nümunələri)
D) Eyni ticarət adı altında olan müxtəlif dərman vasitələri
E) Elmi tədqiqatların, klinikaya qədər tədqiqatların və klinik sınaqların aparılması
üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri.
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
59) Aşağıdakı dərman vasitələrindən hansı dövlət qeydiyyatına alınmır?
A) Dövlət qeydiyyatı müddəti bitmiş dərman vasitələri
B) Dərman vasitələrinin analoqları (generiklər)
C) Epidemiya, təbii fəlakət və digər hallarda istifadə məqsədi ilə idxal olunan dərman
vasitələri
D) Dərman vasitələrinin istehsalında təsiredici maddə kimi istifadə olunan dərman
maddələri
E) Orijinal dərman vasitələri
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
60) Hansı hallarda dərman vasitələri təkrar dövlət qeydiyyatına alınır?
A) Dərman vasitəsinin istifadəsi dayandırıldıqda
B) Dərman vasitəsinin dövlət qeydiyyatı müddəti bitdikdə
C) Dərman vasitəsinin idxalına qadağa qoyulduqda
D) Dərman vasitəsinin istehsalına qadağa qoyulduqda
E) Dərman vasitəsi dövlət reyestrindən çıxarıldıqda
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
61) Aşağıdakı məlumatlardan hansı Azərbaycan Respublikasında istehsal
olunan və ya ölkəyə idxal edilən dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə təlimatları
əks etdirmir?
A) Dərman vasitəsinin istehsalçısının adı
B) Dərman vasitəsinin ticarət və patentləşdirilməmiş adı

C) Dərman vasitəsinin itehsalı zamanı istifadə edilən avadanlıq
D) Dərman vasitəsini istehsal edən ölkənin adı
E) Hazırlanma tarixi
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
62) Aşağıdakı məlumatlardan hansı dərman vasitələrinin xəstələr üçün istifadəsi
üzrə təlimatları əks etdirmir?
A) Yararlılıq müddəti
B) Saxlanma və buraxılma şərtləri
C) Təsiredici maddənin miqdarı və keyfiyyət təyininin üsulu
D) Dərman vasitəsinin əks göstərişləri,
E) Dərman vasitəsinin tətbiqi zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
63) Narkotik və psixotrop vasitələrin hazırlanmasında istifadə olunan əsas və
yardımçı kimyəvi maddələr hansılardır?
A) Orijinal preparatlar
B) Prekursorlar
C) Generiklər
D) Prebiotiklər
E) Prodərmanlar
Ədəbiyyat: AzR-sının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və
nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin, habelə AzR-sının
ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi
razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları (2005-ci il 28 iyul tarixli 960-IIQ saylı
AzR-sının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Baki, 2007.
64) Bunlardan hansı Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan
edilən narkotik vasitələrdəndir?
A) Morfin
B) Omnopon
C) Alliloprodin
D) Kodein
E) Promedol
Ədəbiyyat: AzR-sının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və
nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin, habelə AzR-sının
ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi

razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları (2005-ci il 28 iyul tarixli 960-IIQ saylı
AzR-sının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Baki, 2007.
65) Bunlardan hansı Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi
məhdudlaşdırılan narkotik vasitələrdəndir?
A) Dihidrokodein
B) Metamizol
C) Pentalgin
D) Ketanov
E) Diklofenak
Ədəbiyyat: AzR-sının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və
nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin, habelə AzR-sının
ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi
razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları (2005-ci il 28 iyul tarixli 960-IIQ saylı
AzR-sının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Baki, 2007.
66) Verilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi
məhdudlaşdırılan psixotrop maddələrdəndir?
A) Etaperazin
B) Amobarbital
C) Lazolvan
D) Droperidol
E) Sonapaks
Ədəbiyyat: AzR-sının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və
nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin, habelə AzR-sının
ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi
razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları (2005-ci il 28 iyul tarixli 960-IIQ saylı
AzR-sının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Baki, 2007.
67) Verilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə
nəzarət edilən psixotrop maddələrdəndir?
A) Amitriptilin
B) Ristolept
C) Fenproporeks
D) Paliperidon
E) Relanium
Ədəbiyyat: AzR-sının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və
nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin, habelə AzR-sının
ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi

razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları (2005-ci il 28 iyul tarixli 960-IIQ saylı
AzR-sının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Baki, 2007.
68) Azərbaycan Pespublikasının ərazisindən idxalına, ixracına, tranzit nəql
edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq ) tələb olunan prekursor
hansıdır?
A) Aseton
B) Qliserin
C) Butanol
D) Benzol
E) Metanol
Ədəbiyyat: AzR-sının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və
nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin, habelə AzR-sının
ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi
razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları (2005-ci il 28 iyul tarixli 960-IIQ saylı
AzR-sının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Baki, 2007.
69) Parasetamol preparatının təsiredici maddəsi hansı siyahıya daxil edilmişdir?
A) Preparatın təsiredici maddəsi nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb
edən xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısına
daxil edilmişdir.
B) Preparatın təsiredici maddəsi ilk yardım vasitəsi kimi istifadə olunan preparatlar
siyahısına daxil edilmişdir;
C) Preparatın təsiredici maddəsi dərman vasitələrinin mədaxil və məxaricinin
hesabatı siyahısına daxil edilmişdir;
D) Preparatın təsiredici maddəsi həyatı vacib və təcili hallarda istifadə olunan dərman
vasitələrinin siyahısına daxil edilmişdir;
E) Preparatın təsiredici maddəsi nadir xəstəliklərin diaqnostikası, profilaktikası və
müalicəsi üçün istifadə olunan preparatlar siyahısına daxil edilmişdir;
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
70) Sadalananlardan hansı ölkə daxilində istehsal olunan dərman vasitəsinin
Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınması üçün təqdim olunan
sənədlərin siyahısına daxil deyil?
A) Dərman vasitəsinin sabitliyi haqqında sınaqların nəticələri
B) Biomənimsəmənin / bioekvivalentliyin öyrənilməsi haqqında hesabat (orijinal
dərman vasitələrinin analoqları- generiklər üçün)
C) Dərman vasitəsinin istehlakçıya çatdırılmasının logistikası haqqında məlumatlar
D) Dərman vasitəsinin və dərman maddəsinin keyfiyyət sertifikatları

E) Tərkibində generik baxımdan dəyişilmiş orqanizmlər olan dərman vasitələrinin
ətraf mühitə təsir riskinin qiymətləndirilməsi haqqında məlumatlar
Ədəbiyyat: SN-nin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarına dair bələdçi
qaydalar. Bakı 2015, 65 s.
71) Ölkə daxilində istehsal olunan dərman vasitəsinin Azərbaycan
Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınması üçün hansı tədqiqat üzrə hesabat
tələb olunmur?
A) Maliyyə xərcləri haqqında hesabat
B) Embrional, fetal və perinatal zəhərlənmənin öyrənilməsi haqqında hesabat
C) Kliniki sınaqların aparılması haqqında hesabat
D) Reproduktiv funksiyanın öyrənilməsi haqqında hesabat
E) Toksik təsirin öyrənilməsi haqqında hesabat (bir dəfəlik və təkrar doza
yeridildikdə).
Ədəbiyyat: SN-nin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarına dair bələdçi
qaydalar. Bakı 2015, 65 s.
72) Ölkə daxilində istehsal olunan dərman vasitəsinin Azərbaycan
Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınması üçün hansı tədqiqat üzrə hesabat
tələb olunmur?
A) Teratogenliyin öyrənilməsi haqqında hesabat
B) Yerli reaksiyanın öyrənilməsi haqqında hesabat
C) Kanserogenliyin öyrənilməsi haqqında hesabat
D) Mutagenliyin öyrənilməsi haqqında hesabat
E) Gəlirin planlaşdırılması haqqında hesabat
Ədəbiyyat: SN-nin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarına dair bələdçi
qaydalar. Bakı 2015, 65 s.
73) Ölkə daxilində istehsal olunan dərman vasitəsinin Azərbaycan
Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınması üçün hansı aspektlər öyrənilmir?
A) Farmako-iqtisadi analiz haqqında hesabat
B) Farmakokinetikanın öyrənilməsi
C) Farmakodinamikanın öyrənilməsi
D) Farmakoterapevtik texnologiyanın öyrənilməsi
E) Dərman vasitəsinin tətbiqinin öyrənilməsi
Ədəbiyyat: SN-nin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarına dair bələdçi
qaydalar. Bakı 2015, 65 s.

74) Bunlardan hansı optika mağazası funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün
zəruri avadanlıqla təchizat üzrə tələblərə aid deyil?
A) Optik eynək saxlanması üçün xüsusi şkaf və rəflər
B) Optik eynək vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət üçün texniki vasitələr
C) Optik linzalarının hazırlanması üçün texniki vasitələr
D) Optik eynək vasitələrinin təmiri üçün cihaz vasitələr
E) Optik eynəklərin görünməsi üçün üfüqi və şaquli vitrinlər
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
75) Göstərilənlərdən hansı aptek məntəqəsinin fəaliyyəti üzrə tələblərə aid deyil?
A) Reseptsiz və həkim resepti əsasında dərman buraxılışı,
B) Şəxsi gigiena vasitələrinin satışı
C) Dərman hazırlanması
D) Dərman bitkilərinin satışı
E) Uşaq və dietik qida məhsullarının satışı
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
76) Göstərilənlərdən hansı aptek köşkünün fəaliyyəti üzrə tələblərə aid deyil?
A) Həkim resepti üzrə dərmanların buraxılışı
B) Həyatı vacib və təcili hallarda istifadə olunan dərman vasitələrinin satışı
C) Müalicəvi mineral suların satışı
D) Dietik qida məhsullarının satışı
E) Reseptsiz buraxılan sadə dərman vasitələrinin satışı
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
77) Tibb avadanlığı, tibbi texnika və tibb ləvazimatları dövlət standartına uyğun
olaraq kimyəvi-fiziki xassələrinə görə hansı qruplar üzrə ayrı saxlanılır?
A) Birdəfəlik istifadə olunan ləvazimatlar qrupu
B) Reaktivlər qrupu
C) Polimerdən hazırlanan ləvazimatlar qrupu
D) Rezin ləvazimatlar qrupu
E) Qoxulu ləvazimatlar qrupu
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.

78) Verilənlərdən hansı reaktivlərin saxlanma qaydalarına aid deyil?
A) Günəş şüaları birbaşa düşməyən yerdə saxlanmalı
B) Xüsusi əczaçılıq soyuducusunda saxlanmalı
C) Hava axını olmayan yerdə saxlanmalı
D) Saxlanma temperaturu -50-dən 00 C -yə qədər olmalı
E) Temperaturun kəskin dəyişilməsinə yol verilməməli
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
79) İstehsal olunan əczaçılıq əmtəələrinin istehlakçıya çatdırılmasının sıfır
səviyyəli yayım kanalının tərkibinə hansı iştirakçılar daxildir?
A) Son istehlakçı, pərakəndə aptek şəbəkəsi, əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı
B) Əczaçılıq məhsulunun istehsalçısı, pərakəndə aptek şəbəkəsi, son istehlakçı.
C) İstehsalçının anbarı, nəqliyyat, birinci vasitəçinin anbarı, nəqliyyat, ikinci
vasitəçinin anbarı, nəqliyyat, son istehlakçının anbarı;
D) İstehsalçının anbarı, nəqliyyat, son istehlakçının anbarı;
E) İstehsalçının anbarı, nəqliyyat, vasitəçinin anbarı, nəqliyyat, son istehlakçının
anbarı;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
80) Aşağıda sadalanan dərman vasitələrindən hansı reseptsiz buraxılan dərman
vasitələri siyahısına daxildir?
A) Pentobarbital
B) Erqotamin
C) Kamazepam
D) Efedrin
E) Zinerit
Ədəbiyyat: Reseptsiz buraxılan dərman maddələrinin siyahısı
81) Aşağıda sadalanan dərman vasitələrindən hansı həyatı vacib və təcili
hallarda istifadə olunan dərman vasitələrinin siyahısına daxildir?
A) Tibbi antiseptik məhlul
B) Rinomaris
C) Sedalgin Neo
D) Qarayara əleyhinə vaksin
E) Remantadin

Ədəbiyyat: Həyatı vacib və təcili hallarda istifadə olunan dərman vasitələrinin
siyahısı
82) Aşağıda sadalanan dərman vasitələrindən hansı həyatı vacib və təcili
hallarda istifadə olunan dərman vasitələrinin siyahısına daxil deyil?
A) Etambutol
B) Litium karbonat
C) Korqlikon
D) Bifosin
E) Papaverin-hidroxlorid
Ədəbiyyat: Həyatı vacib və təcili hallarda istifadə olunan dərman vasitələrinin
siyahısı
83) Verilənlərdən hansı stasionar şəraitdə istifadə olunan dərman preparatları
və tibbi ləvazimatların siyahısına daxildir?
A) Rentgen plyonkaları
B) Optik ləvazimatlar
C) Stomatoloji ləvazimatlar
D) Sarğı materialları
E) Kosmetoloji mallar
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
84) Qripin müalicəsində aşağıda sadalanan preparatlardan hansılar tətbiq edilə
bilər?
A) Rimantadin, oseltamivir;
B) İbuprofen, parasematol;
C) Xloropiramin, klarotadin;
D) Arbidol, aminoqlikozidlər.
E) Asiklovir, aspirin upsa
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
85) Verilənlərdən hansı stasionar şəraitdə istifadə olunan dərman preparatları
və tibbi ləvazimatların siyahısına daxildir?
A) Kontrast maddələr
B) Vikasol
C) Kalsium qlükonat
D) Naşatır spirti

E) Tiamin xlorid
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
86) Verilənlərdən hansı stasionar şəraitdə istifadə olunan dərman preparatları
və tibbi ləvazimatların xüsusi siyahısına daxil deyil?
A) Tetanus əleyhinə zərdab
B) İlan zəhəri əleyhinə zərdab
C) Tibbi oksigen
D) Botulizm əleyhinə zərdab
E) Kalsium qlükonat
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
87) Verilənlərdən hansı orfan dərman vasitələrinin siyahısına daxildir?
A) Tetrasiklin
B) Baralgin
C) Sulfokamfokain
D) Sulfanilamid
E) Ketokonazole
Ədəbiyyat: Nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin
müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısı
88) Verilənlərdən hansı orfan dərman vasitələrinin siyahısına daxil deyil?
A) Ataluren
B) Septobifrol
C) Spiripentol
D) Siltuximab
E) Mercaptopurine
Ədəbiyyat: Nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin
müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısı
89) Verilənlərdən hansı orfan dərman vasitələrinin siyahısına daxildir?
A) Brentuximab vedotin
B) Askorbin turşusu
C) No-Şpa
D) Aspirin
E) Tempalgin

Ədəbiyyat: Nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin
müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısı
90) Verilənlərdən hansı stasionar şəraitdə istifadə olunan dərman preparatları
və tibbi ləvazimatların xüsusi siyahısına daxil deyil ?
A) Diklofenak
B) Nitisinone
C) İvacaftor
D) Klorafarabine
E) Rufinamid
Ədəbiyyat: Nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin
müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısı
91) Hansı fənn əczaçılıq mallarının istehlak xüsusiyyətlərini öyrənir?
A) Əczaçılıq texnologiyası
B) Əczaçılığın iqtisadiyyatı
C) Əczaçılıq kimyası
D) Əczaçılıq əmtəəşünaslığı
E) Əczaçılıq deontologiyası
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
92) Verilənlərdən hansı əczaçılıq əmtəəşünaslığının vəzifələrinə aid deyil?
A) Əczaçılıq mallarının istehlak xüsusiyyətlərini öyrənir
B) Əczaçılıq mallarının kodlaşdırılmasını, qablanmasını, markalanmasını öyrənir
C) Əczaçılıq mallarına olan ehtiyacın səviyyəsini öyrənir
D) Əczaçılıq mallarının xüsusiyyətlərini, təsnifatını, standartlaşmasını öyrənir
E) Əczaçılıq vasitələrinin orqanizmə təsirini öyrənir.
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
93) Göstərilənlərdən hansı əczaçılıq əmtəəşünaslığını xarakterizə edir?
A) Bitki və heyvan mənşəli dərman xammalından, eləcə də bu xammaldan alınan
dərman maddələrindən bəhs edən fənndir.
B) Yeni dərman formaları yaradılmasından, dərmanların hazırlanmasından bəhs edən
fənndir
C) Əczaçılıq vasitələrinin orqanizmə təsirini öyrənən fənndir
D) Dərman maddələrinin alınmasını, analizini, standartlaşdırılmasını öyrənən fənndir

E) Əczaçılıq mallarının tədarükcüdən istehlakçıya çatdırılanədək hərəkətində
əmtəəşünaslıq əməliyyatlarını öyrənən fənndir
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
94) Ağciyər hipertenziyası xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan macitentan
dərman preparatı hansı siyahıya daxildir?
A) Narkotik və psixotrop vasitələrin və onların prekursorlarının siyahıları
B) Əsas dərman vasitələrinin siyahısı
C) Reseptsiz buraxılan dərman vasitələrinin siyahısı
D) Şəkərli diabet xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan dərman vasitələrinin
siyahısı
E) Nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin müalicəsi
üçün dərman vasitələrinin siyahısı
Ədəbiyyat: Nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin
müalicəsi üçün dərman vasitələrinin siyahısı.
95) Çoxmərkəzli Kastelman xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan Situximab
dərman vasitəsi hansı siyahıya daxildir?
A) Reseptsiz buraxılan dərman vasitələrinin siyahısı
B) Şəkərli diabet xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan dərman vasitələrinin
siyahısı
C) Narkotik və psixotrop vasitələrin və onların prekursorlarının siyahıları
D) Əsas dərman vasitələrinin siyahısı
E) Nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin müalicəsi
üçün dərman vasitələrinin siyahısı
Ədəbiyyat: Nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin
müalicəsi üçün dərman vasitələrinin siyahısı.
96) Həyati vacib və təcili hallarda istifadə olunan dərman vasitələrinin
siyahısına daxil olan dərman preparatlarından hansının pərakəndə aptek
şəbəkəsində mövcud olması vacibdir?
A) Diqoksin
B) Haloperidol
C) Barium Sulfat
D) Aktivləşdirilmiş kömür
E) İndinavir
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.

97) Dərman vasitəsinin biomühitdə gedən metabolik proseslər nəticəsində onun
özünə çevrilən, kimyəvi modifikasiya (efir, duz, efir duzu və s.) olunmuş forması
anlayışı verilənlərdən hansına aiddir?
A) Orijinal dərman vasitələri
B) Prebiotiklər
C) Prodərmanlar
D) Generik dərman vasitələri
E) Prekursorlar
Ədəbiyyat: Онлайн Медицинская энциклопедия.
98) Prodərmanların yaradılmasında məqsəd nədir?
A) Farmakokinetik xassələrin təkmilləşməsi;
B) Pasientin farmakoloji cavaba təsir edən genetik xüsusiyyıtlərinin öyrənilməsi.
C) Dərman maddələrinin fiziki və kimyəvi xassələrinin, alınma və təmizlənmə
qaydalarının öyrənilməsi.
D) Dərman vasitələrinin orqanizmdə törətdiyi təsir növlərini, effektini, təsir
mexanizmini öyrənilməsi
E) Dərman maddəsinin yeridildiyi yerdən qana sorulması, paylanması, orqanizmdən
xaric olması və s. proseslərin öyrənilməsi.
Ədəbiyyat: Онлайн Медицинская энциклопедия.
99) Verilənlərdən hansı prodərmanların yaradılması məqsədlərinə daxildir?
A) Rasional dərman formasının hazırlanmasının həyata keçirilməsi
B) Dərman maddələrinin fiziki və kimyəvi xassələrinin, alınma və təmizlənmə
qaydalarını öyrənilməsi.
C) Farmakoterapiyanın təhlükəsizliyinin yüksəlməsi;
D) Bitki və heyvan mənşəli bioloji fəal maddələrin axtarılması
E) Dərman maddələrinin orqanizmə təsirinin öyrənilməsi,
Ədəbiyyat: Онлайн Медицинская энциклопедия.
100) Prodərmanların yaradılmasında məqsəd nədir?
A) Bitki və heyvan mənşəli xammalın t oplanması
B) Dərman vasitələrinin keyfiyyətinin yoxlanılması
C) Dərman preparatlarının təsir seçiminin yüksəlməsi.
D) Dərman vasitələrinin selektiv yanaşma metodunun işləyib hazırlanması.
E) Daha səmərəli dərmanların axtarılması.
Ədəbiyyat: Онлайн Медицинская энциклопедия.

101) Ampisillinin farmakokinetik xassələrinin təkmilləşməsi (sorulmasının
artması və sürətlənməsi) üçün hansı prodərman işlənib hazırlanmışdır?
A) Ampireks
B) Upsampi
C) Talampisin.
D) Zetsil
E) Standasillin
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
102) İltihab əleyhinə qeyri-steroid preparatın farmakoterapevtik
təhlükəsizliyinin yüksəlməsi (mədə seliyinin qıcıqlandırılmaması) üçün hansı
prodərman işlənib hazırlanmışdır?
A) Sulindak
B) İndosid
C) Algometasin
D) İndokollir
E) Metindol
Ədəbiyyat: Онлайн Медицинская энциклопедия.
103) Hipotenziv dərman preparatlarının təsir seçiminin yüksəlməsi üçün hansı
prodərman işlənib hazırlanmışdır?
A) Aldomet
B) Hipotonal
C) Qlutamil-dofa
D) Dopanol
E) Dopegit
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
104) İrsi faktorların nəsildən-nəslə ötürülməsi mexanizmlərini hansı elm sahəsi
öyrənir?
A) Farmakokinetika
B) Farmakodinamika
C) Farmakoepidemiologiya
D) Farmakogenetika
E) Farmakoqnoziya

Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
105) Fermentlərin tez-tez rast gəlinən irsi defekti necə adlanır?
A) Albuminuriya
B) Enzimopatiya
C) Kollagen xəstəliyi
D) Hemoqlobinopatiya
E) Qalaktozemiya
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
106) Dərman maddələrinin bədəndə paylanmasında hansı sistem iştirak edir?
A) İfrazat sistemi.
B) Cinsiyyət sistemi;
C) Həzm sistemi;
D) Qan və ya limfa sistemi;
E) Tənəffüs sistemi;
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
107) Hansı növ dərman uyuşmazlığı zamanı dərman vasitəsinin sorulma
xassələri dəyişir?
A) Farmakokinetik uyuşmazlıq
B) Fiziki-kimyəvi uyuşmazlıq
C) Farmakodinamik uyuşmazlıq
D) Metabolik uyuşmazlıq
E) Psixoloji uyuşmazlıq
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
108) Hansı növ dərman uyuşmazlığı zamanı dərman maddələrinin
biomənimsənilməsində iştirak edən mikrosomal fermentlərin əmələ gəlmə
prosesi dəyişir?
A) Farmakodinamik uyuşmazlıq
B) Psixoloji uyuşmazlıq
C) Farmakokinetik uyuşmazlıq
D) Metabolik uyuşmazlıq
E) Fiziki-kimyəvi uyuşmazlıq

Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
109) Aqreqat (fiziki) vəziyyətlərinə görə dərman formalarının hansı növləri
vardır?
A) Bərk, maye, yumşaq dərman formaları;
B) Enteral və parenteral dərman formaları
C) Əlaqəli-dispers sistemli dərman formaları ( həblər,draje)
D) Spumoidlər dərman formaları (qatı emulsiya, suspenziya);
E) Sərbəst hərtərəfli-dispers sistemli dərman formaları ( poroşoklar, yığıntılar);
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s
110) Dispersioloji xüsusiyyətlərinə görə dərman formalarının hansı növləri
vardır?
A) Enteral dərman formaları
B) Parenteral dərman formaları
C) Bərk, maye dərman formaları
D) Yumşaq dərman formaları;
E) Sərbəst hərtərəfli-dispers və əlaqəli-dispers sistemli dərman formaları
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s
111) Yeni qalen preparatları qalen preparatlarından nə ilə fərqlənirlər?
A) Tərkibində bioloji fəal maddələr yoxdur
B) Tərkibində köməkçi maddələr yoxdur
C) Tərkibində ballast maddələr yoxdur.
D) Tərkibində iyi, dadı yaxşılaşdıran dərman maddələri yoxdur
E) Tərkibində formaverici maddələr yoxdur
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s
112) Sadalananlardan hansı topdansatış ticarət vasitəçilərin funksiyalarına aid
deyil?
A) Əmtəələrin qəbulu
B) Öz müştərilərini kreditləşdirmək
C) Malların nəqliyyat vasitəsilə göndərilməsi və daşınması,
D) Müalicənin klinik protokolunun tərtib edilməsi
E) Məhsulun realizasiyası,

Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
113) Aşağıda verilənlərdən hansı biofarmasiya fənnini xarakterizə etmir?
A) Dərman maddələrinin fiziki xassələrinin farmakoterapevtik rolunu öyrənir
B) Əczaçılıq təşkilatlarında menecment və marketinqi öyrənir
C) Texnoloji proseslərin farmakoterapevtik effektliyi yaranmasında rolunu öyrənir.
D) Əczaçılıq amilləri və onların dərmanların farmakoterapevtik effektliyinin
meydana çıxmasında rolunu öyrənir
E) Köməkçi maddələrin farmakoterapevtik effektliyi meydana çıxmasında
əhəmiyyətini öyrənir
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
114) Aşağıda verilənlərdən hansı biofarmasiya fənninə aiddir?
A) Dərman formalarının ekvivalentliyi və qeyri-ekvivalentliyin öyrənilməsi
B) Bitki və heyvan mənşəli xammalın toplanması
C) Əczaçılıq təşkilatlarında uçot və hesabatın aparılması
D) Dərman maddələrinin orqanizmə təsirinin öyrənilməsi
E) Dərman vasitələrinin keyfiyyətinin yoxlanılması
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
115) Verilənlərdən hansı maye dərman forması növlərinə aid deyil?
A) Selikli çıxarışlar
B) Linimentlər
C) Suspensiyalar
D) Emulsiyalar
E) Yüksəkmollekullu birləşmələrin məhlulları
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
116) Verilənlərdən hansı aptek çeşidində mövcud olan müasir biotiklərə aid
deyil?
A) Prebiotiklər
B) Ekobiotiklər
C) Probiotiklər,
D) Eubiotiklər,
E) Antibiotiklər

Ədəbiyyat: Пробиотики и пребиотики. Всемирная гастроэнтерологическая
организация. Практические рекомендации. 2008.
117) Probiotiklərin tərkibi nələrdən ibarətdir?
A) Bifidumbakteriyalar və laktobakteriyalar
B) Dərman bitki xammalından çıxarışlar
C) Mikroelementlər və vitaminlər
D) Göbələklərdən əldə olunmuş hasilatlar
E) Hormonlar və enzimlər
Ədəbiyyat: Пробиотики и пребиотики. Всемирная гастроэнтерологическая
организация. Практические рекомендации. 2008.
118) Bağırsaqda faydalı mikrofloranın artmasının və həyat fəaliyyətinin
stimullaşdırılması üçün vacib olan qida inqradiyentləri necə adlanır?
A) Prebiotiklər
B) Ekobiotiklər
C) Nutrisevtiklər
D) Antibiotiklər
E) Probiotiklər
Ədəbiyyat: Пробиотики и пребиотики. Всемирная гастроэнтерологическая
организация. Практические рекомендации. 2008.
119) Topdansatış ticarət marketinqinin funksiyası nədən ibarətdir?
A) Əmtəə və qiymət siyasətinin təhlil edilməsi;
B) Satıcılara əmtəələrin nisyə satışının təşkil edilməsi;
C) Dərman preparatlarının istehsalının həyata keçirilməsi
D) Topdansatış satıcıların mala mülkiyyət hüququnun verilməsi;
E) Beynəlxalq standartların hazırlanması;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
120) Yalnız bir növ mikroorqanizmlərdən ibarət olan probiotik hansıdır?
A) Lineks
B) Bifidumbakterin forte
C) Polibakterin
D) Baktistatin
E) Laktobakterin

Ədəbiyyat: Пробиотики и пребиотики. Всемирная гастроэнтерологическая
организация. Практические рекомендации. 2008.
121) Dərman bitki xammalının əmtəəçilik, makroskopik, mikroskopik,
fitokimyəvi analiz üsullarının ümumi adı necədir?
A) Toksikoloji analiz üsulları;
B) Farmakoloji analiz üsulları;
C) Farmako-iqtisadi analiz üsulları;
D) Əczaçılıq-kimyəvi analiz üsulları
E) Farmakoqnostik analiz üsulları;
Ədəbiyyat: Kərimov Y., Süleymanov T., İsayev C., Xəlilov C.Farmakoqnoziya. Bakı
2010.
122) Dərman bitki xammalının fitokimyəvi analiz üsulu nədən ibarətdir?
A) Təsiredici maddələrin eyniliyi və miqdari təyini həyata keçirilir;
B) Dərman bitki xammalının təbii rəngini itirmiş hissəcikləri müəyyən edilir.
C) Dərman bitki xammalının anatomik quruluşunun diaqnostik əlamətləri təyin edilir;
D) Dərman bitki xammalının morfoloji əlamətləri təyin edilir;
E) Dərman bitki xammalının zədələnmə və çirklənmə dərəcəsi müəyyən edilir;
Ədəbiyyat: Kərimov Y., Süleymanov T., İsayev C., Xəlilov C.Farmakoqnoziya. Bakı
2010.
123) Göstərilənlərdən hansı herpes əleyhinə dərman vasitəsi deyil?
A) Amantadin
B) Atsiklovir
C) Valatsiklovir
D) Pentsiklovir
E) Famtsiklovir
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
124) Göstərilənlərdən hansı meqalovirus əleyhinə dərman vasitəsidir?
A) Ribavirin
B) İnterferon
C) Qantsiklovir
D) Rimantadin
E) Lamivudin

Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
125) İmmunomodulyasiyedici virus əleyhinə dərman vasitələri hansıdır?
A) Prostoqlandinlər
B) Vitaminlər
C) Sulfanilamidlər
D) İnterferonlar
E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
126) Hansı qrup preparatlardan virus patologiyalarının müalicəsində istifadə
olunmur?
A) İnterferonlar
B) Herpes əleyhinə dərman vasitələri
C) Antibiotiklər
D) Meqalovirus əleyhinə dərman vasitələri
E) Zökəm əleyhinə dərman vasitələri
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
127) Göstərilənlərdən hansı insanda immun çatışmamazlığı virusu əleyhinə
dərman vasitəsi deyil?
A) Sakvinavir
B) Ritonavir
C) Didanozin
D) Zidovudin
E) Asiklovir
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
128) Göstərilənlərdən hansı A və B qripi virusu əleyhinə dərman vasitəsidir?
A) Zidovudin
B) Arbidol
C) Remantadin
D) Qantsiklovir
E) Metisazan

Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
129) Göstərilənlərdən hansı hepatit C virusu əleyhinə dərman
kombinasiyasıdır?
A) İnterferon + Atsiklovir
B) İnterferon+ Arbidol
C) İnterferon + Qantsiklovir
D) İnterferon + Remantadin
E) İnterferon + Ribavirin
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
130) Hansı preparat vərəm və autoimmun xəstəlikləri zamanı əks göstərişdir?
A) Fenazid
B) İmmunal
C) Etambusin
D) Rifampisin
E) Vobenzin
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
131) Verilmiş ifadələrdən hansı dərman vasitələrinin saxlanmasının əsas
prinsiplərinə aid deyil?
A) Fiziki-kimyəvi xassələrinə görə saxlanılır.
B) Yararlılıq müddətinə görə saxlanılır;
C) Tibbi texnika ləvazimatlarının istifadə qaydasına görə saxlanılır;
D) Dərman formalarının növlərinə görə saxlanılır;
E) Toksikoloji qruplara görə saxlanılır;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s
132) Göstərilənlərədn hansı mineral mənşəli dərman xammallarına aiddir?
A) Kolanxoy zoğları
B) İtburnu meyvəsi
C) Çaqa göbələyi
D) Zəli
E) Mumiya
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s

133) Hansı dərman vasitəsi şəkərsiz diabet xəstəliyinin müalicəsində istifadə
olunur?
A) Humaloq
B) Glikvidon
C) Glibenklamid
D) Minirin
E) Glipizid
Ədəbiyyat: Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2005, 1050 с.
134) Göstərilən dərman vasitələrindən hansı metabolik xəstəliklərdən olan
piylənmənin müalicəsində istifadə olunur?
A) Sikloferon
B) Trixopol
C) Biseptol
D) Tıkveol
E) Orlistat
Ədəbiyyat: Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2005, 1050 с.
135) Göstərilən dərman vasitələrindən hansı metabolik xəstəliklərdən olan
diabetin müalicəsində istifadə olunur?
A) Glipizid
B) Biseptol
C) Flyukostat
D) Hilak forte
E) Bifidum bakterin forte
Ədəbiyyat: Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2005, 1050 с.
136) Göstərilən dərman vasitələrindən hansı metabolik xəstəliklərdən olan
anemiyanın müalicəsində istifadə olunur?
A) Ambrobene
B) Kurantil
C) Minirin
D) Azatiotrin
E) No-Şpa
Ədəbiyyat: Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2005, 1050 с.

137) Göstərilən dərman vasitələrindən hansı metabolik xəstəliklərdən olan
osteoporozun müalicəsində istifadə olunur?
A) Eskuzan
B) İbuprofen
C) Pantenol
D) Osteogenon
E) Klaritin
Ədəbiyyat: Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2005, 1050 с.
138) Sadalananlardan hansı tibbi təyinatlı məmulatlara aid deyil?
A) Tibbi texnika ləvazimatları.
B) Rezin məmulatları;
C) İnyeksion dərman vasitələri;
D) Plastmasdan hazırlanan məmulatlar;
E) Sarğı materialları;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s
139) Variantlardan hansı topdansatış ticarət təşkilatların funksiyalarına aid
deyil?
A) Dərman vasitələrinin nomenklaturasının öyrənilməsi;
B) Təchizatçı və alıcı arasında ticarət əməliyyatının razılaşdırılması.
C) Dərman vasitələrinin qiymətlərinin dəqiqləşdirilməsi;
D) Dərman vasitələrinin istehsalı;
E) Dərman vasitələrinin keyfiyyəti üzrə tələb olunan sənədlərin əldə edilməsi;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
140) Anbara daxil olan aptek çeşidi əmtəələrinin qəbulu üçün hansı normativtexniki sənədlər tələb olunur?
A) Mal cavabdehliyi haqqında və pərakəndə satış qaydaları.
B) Tara haqqında və dərman vasitələrinin saxlanması şəraiti haqqında qaydalar;
C) Mal cavabdehliyi haqqında və maddi-texniki təchizat haqqında qaydalar;
D) Müqavilə, mal cavabdehliyi haqqında və tara haqqında qaydalar;
E) Müqavilə, nəqliyyat vasitəsi haqqında və mühasibat balansı haqqında qaydalar;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
141) GDP beynəlxalq standartının funksiyası nədən ibarətdir?

A) Maddənin klinik yoxlamaya qədər farmakoloji sınaqdan keçirilmə qaydalarını
əhatə edir
B) Farmakoloji maddənin klinik sınaqlarının planlaşdırılmasını və yerinə
yetirilməsini əhatə edir.
C) Tibbdə tətbiqinə icazə verilmiş dərman vasitələrinin tam nəzarət altında
istehsalının təşkil edir;
D) Dərman vasitələrinin topdansatış qaydalarına aid standartları cəmləşdirilməsini
həyata keçirir;
E) Dərman vəsaitlərinin saxlanma rejiminə və markalanmasına qoyulan tələbləri
əhatə edir;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
142) Göstərilən nümunələrdən hansı dərman formalarının farmakoterapevtik
əhəmiyyətini izah edir?
A) Kalsium-karbonat köməkçi maddənin izi olduqda belə asetilsalisil turşusu sərbəst
salisil turşusuna qədər parçalanır.
B) Efedrin-hidroxlorid suppozitoriya formasında istifadə edildikdən 5 dəqiqə sonra,
proşok halında isə 20 dəqiqə sonra sidikdə toplanır,
C) Maqnezium-oksid köməkçi maddənin iştirakı tablet formasında steroid təbiətli
preparatların stabilliyini pozur.
D) Kodein morfinin efirli törəmələri olub, digər xassələrə malik olmaqla yanası
özünün əsas narkotik təsirini itirmir.
E) Amor novobiosin kristallik formaya nisbətən tez həll olur.
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s.
143) Göstərilən nümunələrdən hansı köməkçi maddələrin farmakoterapevtik
effektliliyinin əhəmiyyətliyi izah edir?
A) Karboksimetilsellüloza köməkçi maddənin iştirakı nəmli qranulyasiya üsulu ilə
tabletləşdirdikdə, penisillinin müalicəvi təsiri azaldır.
B) Orqanizmdə insulinin təsirini uzatmaq məqsədilə onun tərkibinə
polivinilpirrollidon əlavə edilir.
C) Amorf novobiosin kristallik formaya nisbətən tez həll olur.
D) Efedrin-hidroxlorid suppozitoriya formasında istifadə edildikdən 5 dəqiqə sonra,
proşok halında isə 20 dəqiqə sonra sidikdə toplanır
E) Kodein morfinin efirli törəmələri olub, digər xassələrə malik olmaqla yanası
özünün əsas narkotik təsirini itirmir.
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s

144) Göstərilən nümunələrdən hansı texnoloji proseslərin farmakoterapevtik
effektliyin yaranmasında rolunu izah edir?
A) Dərman maddələrinin sürətli və tam sorulması dərman formasının seçilib tətbiq
edilməsindən asılıdır.
B) Sadə modifikasiya zamanı preparatın fiziki-kimyəvi xassələri dəyişir, əsas
farmakoloji xassəsi isə dəyişməz qalır.
C) Disperslik dərəcəsı artdıqca absorbsiya sürəti yüksəlir və onun qana keçməsi artır.
D) Presləmə üsulu ilə hazırlanmış tabletləşdirilmiş preparatların tərkibindən dərman
maddələrinin mədə-bağırsaq yolundan sorulması prosesi başlayır
E) Çoxlu miqdarda köməkçi maddələrin istifadə olunması dərman preparatlarının
keyfiyyətini yüyksəldir.
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s
145) Yeni dərman vasitəsinin işlənib hazırlanması mərhələlərini göstərən doğru
ardıcıllıq hansıdır?
A) Maddə - dərman maddəsi - dərman forması;
B) Dərman forması - farmakoloji maddə - dərman maddəsi;
C) Dərman maddəsi - dərman forması- maddə - farmakoloji maddə.
D) Farmakoloji maddə - dərman forması - dərman maddəsi;
E) Maddə - farmakoloji maddə - dərman maddəsi - dərman forması;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
146) Məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya vasitəçilər sisteminin (topdansatış,
xırda topdansatış, pərakəndə satıcılar) iştirakı ilə çatdırılması hansı ticarət
yayım kanalı tipinə aiddir?
A) Sadə topdansatış ticarət
B) Selektiv topdansatış ticarət
C) Eksklüziv topdansatış ticarət
D) Dolayı topdansatış ticarət
E) İntensiv topdansatış ticarət
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
147) Maksimal sayda məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya mümkün qədər
sürətlə çatdırılması hansı ticarət yayım kanalı tipinə aiddir?
A) İntensiv topdansatış ticarət
B) Sadə topdansatış ticarət
C) Selektiv topdansatış ticarət

D) Eksklüziv topdansatış ticarət
E) Dolayı topdansatış ticarət
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
148) Tibbi praktikada dərman maddələrinin enteral yolla orqanizmə yeridilməsi
üsullarına aid olmayan variant hansıdır?
A) Oral - daxilə qəbul etməklə,
B) Sublinqval - dil altına qoymaqla;
C) Duodenal - zond vasitəsi ilə;
D) Rektal - düz bağırsağa yeritməklə.
E) Transdermal – dəri vasitəsilə;
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
149) Konkret bazarda satış təşkilatlarının sayı 1-2-dən az olmamaq şərti ilə
tətbiq olunan ticarət yayım kanalı tipi hansıdır?
A) Məhdudiyyətsiz əmtəələrin topdansatış ticarəti
B) Eksklüziv (qeyri-adi) topdansatış ticarət
C) Dolayı topdansatış ticarət
D) Qeyri məqsədli topdansatış ticarət
E) İntensiv topdansatış ticarət
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
150) Məqsədli topdansatış ticarət yayım kanalı tipini verilənlərdən hansı
xarakterizə edir?
A) Firmanın sərbəst olaraq öz marketinq fəaliyyətini təşkil etməyə lazımı səviyyədə
vəsaiti, imkanı və məlumatı olmadığı halda təşkil olunur.
B) Məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya vasitəçilər sisteminin iştirakı ilə (topdansatış,
xırda topdansatış, pərakəndə satıcılar) çatdırılmasını həyata keçirir.
C) Dərman vasitələrinin konkret qrup istehlakçılara çatdırır (məsələn: reproduktiv yaş
həddində olan qadınlar üçün).
D) Məhdudiyyətsiz əmtəələrin satışını həyata keçirir.
E) İstehsalçılar, topdansatış və pərakəndə satışla məşğul olan satıcılar ümumi nəzarət
sistemi altında fəaliyyət göstərir.
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.

151) Tibbi praktikada dərman maddələrinin subdural yolla orqanizmə
yeridilməsi üsullarına aid olan variant hansıdır?
A) Tənəffüs yolları vasitəsilə yeridilmə üsulu.
B) Daxilə yeridilmə üsulu
C) Beyin boşluqlarına yeridilmə üsulu
D) Onurğa boşluqlarına yeridilmə üsulu;
E) Venaya yeridilmə üsulu
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
152) Dərman vasitələrinin transdermal yolla yeridilməsi nəyə əsaslanır?
A) Dərman maddəsi düz bağırsağa düşür;
B) Dərman maddəsi mədə-bağırsaq traktına düşür;
C) Dərman maddəsi tənəffüs sisteminə düşür.
D) Dərman maddəsi dərhal qan sisteminə düşür;
E) Dərman maddəsi dərinin səthindən tədricən sorularaq qan sisteminə düşür;
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
153) Müalicəvi dozalarda ürək qlikozidlərinin təsirindən miokardın yığılma
qabiliyyəti güclənir, sistolanın gücü artır, davametmə müddəti azalır. Ürək
qlikozidlərinin yaratdığı bu effekt necə adlanır?
A) Mənfi dromotrop effekt;
B) Müsbət inotrop effekt;
C) Müsbət batmatrop effekt;
D) Mənfi xronotrop effekt;
E) Müsbət dromotrop effekt.
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
154) Üskükotu qrupu preparatları üçün səciyyəvi olan, əlavə təsir göstərən
kombe strofantı preparatlarının ondan fərqli olan xüsusiyyəti hansıdır?
A) Kumulyativ təsiri yoxdur;
B) Yüksək kumulyativ təsir göstərir;
C) Tolerantlıq təsiri göstərir
D) Sensibilizasiyaedici təsir;
E) Zəif kumulyativ təsir göstərir;

Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
155) Adonis brom tabletinin tərkibinə hansı təsiredici maddələr daxildir?
A) Xoruzgülünün quru konsentratı və kalium-bromid;
B) Adonizid və natrium-bromid;
C) Xloretan və natrium-metabisulfit.
D) Strofadogenin və kalium-bromid;
E) Xoruzgülünün quru konsentratı və natrium-bromid;
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
156) Fərdi sahibkar və hüquqi şəxsə əczaçılıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün
müvafiq orqan tərəfindən verilən şəhadətnamə necə adlanır?
A) Sertifikat
B) Normativ texniki sənəd
C) Farmakopeya məqaləsi
D) Reyestr qeydiyyatı
E) Lisenziya
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
157) Əczaçılıq fəaliyyət növünü həyata keçirmək üçün verilmiş, yararlılığını
saxlamış, təzələnmiş və ləğv edilmiş lisenziyalar haqqında məlumat bazası necə
adlanır?
A) Lisenziya reyestri
B) Farmakopeya məqaləsi
C) Normativ texniki sənəd
D) Sertifikat
E) Lisenziya
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
158) Dərman vasitələrindən istifadə olunmasının və dərmanlarla müalicənin
klinik və iqtisadi üstünlüyünü öyrənən fənn hansıdır?
A) Farmakocoğrafiya
B) Farmakoepidemiologiya
C) Farmakoqnoziya
D) Farmakologiya

E) Farmakoiqtisadiyyat
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
159) Sənaye şəraitində hazırlanan qalen preparatları - tinkturlar, duru və qatı
ekstraktlar necə adlanır?
A) Ekstemporal çıxarışlar;
B) Qeyri- ofisinal çıxarışlar;
C) Magistral çıxarışlar;
D) Ofisinal çıxarışlar;
E) Neoqalen çıxarışlar.
Ədəbiyyat: Vəliyeva M. Dərmanların texnologiyası. Bakı , 2014, 350 s
160) Sərf olunan dərman preparatlarının və müalicə metodikasının
qiymətləndirilməsinin əsas parametrlərindən biri olan aktivliyi verilənlərdən
hansı xarakterizə edir?
A) Dərman vasitələrinin qəbulu və ya müalicə üsulunun gedişində baş verən əlavə
təsirlərin araşdırılması
B) Dərman vasitələrinin və ya müalicə metodunun qəbulunda xəstələrin təyin edilmiş
rejimə riayət edilmə dərəcəsinin öyrənilməsi
C) Dərman vasitəsinin təsirinin və ya müalicə metodikasının iqtisadi
qiymətləndirilməsi
D) Dərman vasitələrinin qəbulu və ya müalicə metodunun tətbiqi zamanı sərf
olunmuş resursların effektliliyinin qiymətləndirilməsi
E) Dərman vasitələrinin təsirinin öyrənilməsi və müalicə metodikasının yoxlanılması
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
161) Sərf olunan dərman preparatlarının və müalicə metodikasının
qiymətləndirilməsinin əsas parametrlərindən biri olan klinik effektliliyi
verilənlərdən hansı xarakterizə edir?
A) Dərman vasitələrinin qəbulu və ya müalicə üsulunun gedişində baş verən əlavə
təsirlərin araşdırılması
B) Adi şəraitdə aparılmış müalicə zamanı dərman vasitəsinin təsirinin və ya müalicə
metodikasının qiymətləndirilməsi
C) Dərman vasitələrinin qəbulu və ya müalicə metodunun tətbiqi zamanı sərf
olunmuş resursların effektliliyinin qiymətləndirilməsi
D) Dərman vasitələrinin və ya müalicə metodunun qəbulunda xəstələrin təyin edilmiş
rejimə riayət edilmə dərəcəsinin öyrənilməsi
E) Dərman vasitələrinin təsirinin öyrənilməsi və müalicə metodikasının yoxlanılması

Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
162) Dərman vasitələrinin qəbulu və ya müalicə üsulunun gedişində baş verən
əlavə təsirlərin araşdırılması parametri necə adlanır?
A) Müalicə metodikasının iqtisadi effektliyi
B) Dərman preparatlarının aktivliyi
C) Dərman preparatlarının müalicə metodikasının təhlükəsizliyi
D) Dərman preparatlarının qəbulunda təyin edilmiş rejimə riayət edilməsi
E) Müalicə metodikasının klinik effektliyi
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
163) Sərf olunan dərman preparatlarının və müalicə metodikasının
qiymətləndirilməsinin əsas parametrlərindən biri olan iqtisadi effektliyi
verilənlərdən hansı xarakterizə edir?
A) Adi şəraitdə aparılmış müalicə zamanı dərman vasitəsinin təsirinin və ya müalicə
metodikasının qiymətləndirilməsi
B) Dərman vasitələrinin qəbulu və ya müalicə metodunun tətbiqi zamanı sərf
olunmuş resursların effektliliyinin qiymətləndirilməsi
C) Dərman vasitələrinin təsirinin öyrənilməsi və müalicə metodikasının yoxlanılması
D) Dərman vasitələrinin qəbulu və ya müalicə üsulunun gedişində baş verən əlavə
təsirlərin araşdırılması
E) Dərman vasitələrinin və ya müalicə metodunun qəbulunda xəstələrin təyin edilmiş
rejimə riayət edilmə dərəcəsinin öyrənilməsi
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
164) Korqlikon hansı bitkidən alınmış dərman preparatıdır?
A) İnciçiçəyi;
B) Kombe strofantı;
C) Oleandır yarpağı.
D) Boz sarılıqotu;
E) Xoruzgülü bitkisi;
Ədəbiyyat: Kərimov Y., Süleymanov T., İsayev C., Xəlilov C. Farmakoqnoziya:
Dərslik.Bakı,”Herba Flora”,2010,741 s.
165) Verilənlərdən hansı farmakoiqtisadiyyatda iqtisadi qiymətləndirmənin əldə
edilməsi üçün tətbiq olunan analiz növlərinə aid deyil?

A) Müalicə zamanı müxtəlif preparatlarla terapiyanın effektivlik xərclərinin
müqayisəsi;
B) Müalicə zamanı xəstəliyin xərclərinin minimuma endirilməsinin təhlili;
C) Müalicə zamanı xəstəxanada sərf olunan ümumi təsərrüfat xərclərinin təhlili;
D) Müalicə zamanı müxtəlif preparatlarla terapiyanın faydalılıq xərclərinin
müqayisəsi.
E) Müalicə zamanı xəstəliyin dəyəri (maddi xərclərin müqayisəsi);
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
166) Yeni dərman vasitəsinin işlənib hazırlanması mərhələlərini göstərən doğru
ardıcıllıq hansıdır?
A) Farmakoloji maddə - dərman forması - dərman maddəsi;
B) Maddə - farmakoloji maddə - dərman maddəsi - dərman forması;
C) Dərman maddəsi - dərman forması- maddə - farmakoloji maddə.
D) Maddə - dərman maddəsi - dərman forması;
E) Dərman forması - farmakoloji maddə - dərman maddəsi;
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
167) Alternativ dərman texnologiyalarının müqayisəsinin aparılmasında daha
effektlisinin seçilməsinə imkan yaradan üsul hansıdır?
A) Dərman vasitələrinin xromatoqrafik analiz üsulu
B) Dərman vasitələrinin fiziki tədqiqat üsulu
C) Dərman vasitələrinin kimyəvi tədqiqat üsulu
D) Müalicə xərclərinin minimuma endirilməsi üsulu
E) Dərman vasitələrinin bioloji tədqiqat üsulu
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
168) Müalicə tədbirlərinin həm effektliyinin, həm də xərclərin səviyyəsinin
öyrənilməsinə imkan verən analiz üsulu hansıdır?
A) Müalicənin effektivlik xərclərinin analizi üsulu
B) Dərman vasitələrinin elektrokimyəvi tədqiqat üsulu
C) Dərman bitki xammalının mikroskopik analiz üsulu
D) Dərman bitki xammalının makroskopik analiz üsulu
E) Dərman vasitələrinin bioloji tədqiqat üsulu

Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
169) Müalicənin effektivlik xərclərinin tərkib hissəsi olan və pasiyentin
sağlamlığının vəziyyətinə görə qiymətləndirilən analiz üsulu hansıdır?
A) Dərman bitki xammalının mikroskopik analiz üsulu
B) Faydalılıq xərclərinin analizi üsulu
C) Dərman vasitələrinin eyniliyinin təyinat üsulları
D) Dərman vasitələrinin miqdarı təyinat üsulları
E) Dərman bitki xammalının fitokimyəvi analiz üsulu
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
170) Müalicənin nəticəsi və xərclərinin pul ifadəsində qiymətləndirilməsinin eyni
vaxtda aparılması hansı analiz üsuluna aiddir?
A) Effektivlik xərclərinin analizi üsulu
B) Dərman vasitələrinin bioloji tədqiqat üsulu
C) Qazanc xərclərinin analizi üsulu
D) Dərman vasitələrinin xromatoqrafik analiz üsulu
E) Faydalılıq xərclərinin analizi üsulu
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
171) Dərman maddələrinin orqanizmdə metabolizm prosesindən sonra hansı
farmakokinetik mərhələsi başlayır?
A) Dərman maddələrinin paylanması;
B) Dərman maddələrinin depolaşması;
C) Dərman maddələrinin xaric olunması;
D) Dərman maddələrinin kimyəvi dəyişikliyə uğraması;
E) Dərman maddələrinin yeridilməsi.
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
172) Dərman maddələrinin böyrəklərdən xaric olması hansı proseslərlə
əlaqədardır?
A) Filtrasiya, sekresiya və reabsorbsiya;
B) Qlukoronidlərin əmələ gəlməsi.
C) Mikrosomal ferementlərin yaranması;
D) Dərman maddələrinin mənimsənilməsi;

E) Boitransformasiya və konyuqasiya;
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
173) Qan damarlarında arterial təzyiqin aşağı düşməsi zamanı dərman
maddəsinin xaric olunmasında nə baş verir?
A) Sürəti kəskin artır;
B) Sürəti kəskin azalır;
C) Xaric olma prosesi dayanır;
D) Heç bir təsir göstərmir;
E) Sürəti az artır.
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
174) Norilet antibakterial dərman vasitəsi hansı təsiredici maddədən ibarətdir?
A) Balıq yağı
B) Fenoksimetilpenisillin
C) Norfloksasen
D) Parasetamol
E) Propiltiourasil
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
175) Verilmiş dərman vasitələrindən hansı qastroezofageal reflyuks xəstəliyinin
müalicəsi zamanı istifadə edilir?
A) Nurofen
B) Eskuzan
C) Kapsikam
D) Ulqastran
E) Tıkveol
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
176) Heksikon antiseptik dərman vasitəsi hansı təsiredici maddədən ibarətdir?
A) Tiamin hidroxlorid
B) Xlorgeksidin biqlükonat
C) Tamsulozin hidroxlorid
D) Betametazon dipropionat
E) Bisoprolol fumarat

Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
177) Toxuma klirensi vasitəsilə hansı maddələrin eliminasiyası baş verir?
A) Aşağımolekullu maddələr;
B) Yüksəkmolekullu maddələr;
C) Qeyri-radioaktiv izotoplar.
D) Yağda həll olan vitaminlər;
E) Radioaktiv izotoplar;
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
178) Göstərilənlərdən hansı uzunmüddətli insulin dərman vasitələrinə aid deyil?
A) Humulin
B) Monotard
C) Ultratard
D) Numulin lente
E) Uletinultralente
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
179) Qısamüddətli insulin dərman vasitələri hansı dərman formasına malikdir?
A) Poroşok
B) İnyeksiya üçün suspenziya
C) İnyeksiya üçün məhlul
D) Tablet
E) Emulsiya
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
180) Hansı dərman maddələri hematoensefalik baryerdən keçə bilir?
A) İonlaşmış dərman maddələri;
B) Suda həll olunan dərman maddələri;
C) Lipoidlərdə həll olmayan dərman maddələri;
D) Lipoidlərdə həll olunan dərman maddələri;
E) Yüksəkmollekullu dərman maddələri.
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.

181) Heyvan orqan və toxumalarından alınan və qida maddələrinə bioloji əlavə
kimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulan yeni qrup maddələr necə adlanır?
A) Anabolik steroidlər
B) Homeopatik maddələr
C) Sitaminlər
D) Antibiotiklər
E) Polivitaminlər
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
182) Qan damarlarının divarlarında metabolik prosesləri normallaşdıran və
mikrosilkulyasiyanı yaxşılaşdıran dərman maddələri necə adlanır?
A) Kardioprotektorlar
B) Qlükokortikoidlər
C) Angioprotektorlar
D) Analgeziyaedici dərman maddələri
E) Adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
183) Pankramin sitamin dərman vasitəsi hansı farmakoloji qrupa aiddir?
A) Antibiotiklər
B) Kardioprotektorlar
C) Bioloji aktiv əlavələr
D) Homeopatik maddələr
E) Multivitaminlər
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.
184) Verilmiş dərman vasitələrindən hansı hemolitik anemiya xəstəliyinin
müalicəsi zamanı istifadə edilir?
A) Qlibenklamid
B) Ampioks
C) Arbidol
D) Polkortolon
E) Estradiol
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.

185) Verilmiş dərman vasitələrindən hansı maddələr mübadiləsi pozulan zaman
istifadə edilir?
A) Adelfan
B) Qlausin
C) Zidovudin
D) Essliver forte
E) Nitrazepam
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
186) Verilmiş dərman vasitələrindən hansı anoreksiya xəstəliyinin müalicəsi
zamanı istifadə edilir?
A) Riboflavin
B) Siprogentadin
C) Natrium nukleinat
D) Vikasol
E) Trombin
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
187) Verilmiş dərman vasitələrindən hansı baş beyin qişasının bədxassəli
törəməsi xəstəliyinin müalicəsi zamanı istifadə edilir?
A) Heparin
B) Rezerpin
C) Lomustin
D) Amitriptilin
E) Temazepam
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
188) Verilmiş dərman vasitələrindən hansı anadangəlmə qlaukoma xəstəliyinin
müalicəsi zamanı istifadə edilir?
A) Timolol
B) Nimesulid
C) Tinidazol
D) Levomisetin
E) Riboflavin
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
189) Normodipin dərman vasitəsi hansı farmakoloji təsirə malikdir?

A) Antianginal
B) Antibakterial
C) Nootrop
D) Sitoprotektiv
E) Antiseptik
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
190) Ambrobene dərman vasitəsi hansı farmakoloji təsirə malikdir?
A) Antianginal
B) Nootrop
C) Sitoprotektiv
D) Mukolitik
E) Antibakterial
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
191) Kapoten dərman vasitəsi hansı farmakoloji təsirə malikdir?
A) Herontoprotektiv
B) Kardioprotektiv
C) Hepatoprotektiv
D) Angioprotektiv
E) İmmunoprotektiv
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
192) Plasenta kompozitum dərman vasitəsi hansı farmakoloji təsirə malikdir?
A) Tənəffüsü yaxşılaşdırır
B) Maddələr mübadiləsini normallaşdırır
C) İmmun sisteminin funksiyasını normallaşdırır
D) Beyin qan dövranını yaxşılaşdırır
E) Eritropoezi stimullaşdırır
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
193) Midokalm dərman vasitəsi hansı farmakoloji təsirə malikdir?
A) Miorelaksasiyaedici təsir
B) Yerli anesteziyaedici təsir
C) Bəlğəmgətirici təsir
D) Absorbsiyaedici təsir
E) Yuxugətirici təsir

Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
194) Kordaron dərman vasitəsi hansı təsiredici maddədən ibarətdir?
A) Bentsiklan fumarat
B) Gentamisin sulfat
C) Ksilometazolin hidroxlorid
D) Amiodaron hidroxlorid
E) Gümüş nitrat
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
195) Vitrum dərman vasitəsi hansı farmakoloji təsirə malikdir?
A) Maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır
B) Leykopoezi stimullaşdırır
C) Vitamin və mineral maddələri əvəzləyir
D) Qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırır
E) İmmun sistemini normallaşdırır
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
196) Dərman vasitələrinin antikongestiv təsiri nədən ibarətdir?
A) Böyrək borucuqlarının funksiyasını tormozlayır
B) Sümük iliyində leykositlərin yaranmasına səbəb olur
C) Tənəffüs yollarına bəlğəmgətirici təsir göstərir
D) Selikli qişanın şişkinliyini azaldır
E) Qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırır
Ədəbiyyat: Справочник Видаль, М., 2012.
197) Hansı hallarda dərman maddələrinin kontrast təsirindən istifadə edilir?
A) Spektroskopiya
B) USM
C) Xromatoqrafiya
D) Polyarimetriya
E) Rentgenoqrafiya
Ədəbiyyat: Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2005, 1050 с.
198) Qalazolin dərman vasitəsi hansı farmakoloji təsirə malikdir?
A) Analgeziyaedici təsir
B) Kardioprotektiv təsir

C) Antianginal təsir
D) Antikongestiv damaryığıcı təsir
E) Antiaqreqat təsir
Ədəbiyyat: Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2005, 1050 с.
199) Əczaçlıq əmtəəşünaslığında istifadə olunan əsas terminlər hansılardır?
A) Həllolma, ərimə temperaturu
B) Qablaşdırılma, markalanma
C) Təserrüfat uçotu, qeyri-maddi aktivlər, tədavül xərcləri
D) Keyfiyyət, səmərəli, təhlükəsizli
E) Təsnifat, kodlaşdırılma, standartlaşma
Ədəbiyyat: Vəliyeva M., Cabbarova Ş. Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı.
Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 736 s.
200) Dərman maddələrin depolaşması dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Dərman maddələrinin orqanizmə yeridilməsi;
B) Dərman maddələrinin toxumalarda toplanması;
C) Dərman maddələrinin orqanizmdə parçalanması;
D) Dərman maddələrinin bədəndə paylanması;
E) Dərman maddələrinin fəallığının itməsi.
Ədəbiyyat: Ağayev E., Rəhimov İ. Farmakologiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 592
s.

02.07.2018-ci il tarixində əlavə olunub.

