Psixiatriya
1) Əgər xəstə uzunmüddətli gəzintidən sonra ayaqlarında keyləşmə və ayağının
altında arabir sancı hissiyatından şikayətlənirsə, söhbət hansı pozuntudan gedir?
A) Hiposteziya
B) Senestopatiya
C) Parasteziya
D) Hipersteziya
E) Derealizasiya
2) Mövcud simptomlara tənqidi münasibətin olmaması daha cox hansı qavrama
pozuntusunu xartakterizə edir?
A) Sadalananların hamısı doğrudur
B) Hipersteziyalar
C) Paresteziyalar
D) Hallüsinasiyalar
E) Hiposteziyalar
3) Aşağıdakılardan hallüsinasiyalar üçün xarakterik olanı hansıdır?
A) Yalnız şizofreniya və digər endogen psixozlarda rast gəlinir
B) Reallıqda mövcud olmayan obyekt və ya hadisənin yanlış qavranmasıdır
C) Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur
D) Neqativ simptomlara aiddir
E) Reallıqda mövcud olan obyekt və ya hadisənin təhrif olunmuş qavranmasıdır
4) Əgər xəstə başının ölçüsünün 2 dəfə böyüdüyünü hiss edirsə, söhbət hansı
qavrama pozuntusundan gedir?
A) Psevdohallüsinasiyalar
B) İllüziya
C) Dismorfofobiya
D) Hipersteziya
E) Paresteziya
5) Aşağıdakı pozuntulardan hansı yaddaş pozulmasına aid deyil?
A) Anteroqrad amneziya
B) Konfabulyasiya
C) Psevdoreminissensiya
D) Mentizm
E) Retroqrad amneziya
6) Konfabulyasiyanın tərifi aşağıdakılardan hansıdır?
A) Yaddaş boşluqlarının xəstə tərəfindən ağlına gələn fantastik ifadələrlə doldurulması
B) Yaddaşın itirilmiş hissələrinin reallıqda, lakin başqa vaxt baş vermiş hadisələrlə əvəz
olunması
C) Xəstəliyin yaranmasına qədər baş vermiş hadisələr haqda xatirələrin itirilməsi
D) Xəstəliyin kəskin ifadə olunmuş vəziyyətlərindəki hadisələrin yaddaşdan silinib getməsi
E) Yenidən əldə olunmuş biliklərin uzun müddət qorunub saxlanması bacarığının kəskin
aşağı düşməsi və ya tamamilə itirilməsi

7) Aşağıdakılardan düşüncənin keyfiyyət pozuntusuna aid olanı hansıdır?
A) Amensiya
B) Göstərilənlərin hamısı doğrudur
C) Oneyroid
D) Düşüncənin alaqaranlıq pozuntusu
E) Deliriy
8) Aşağıdakı simptomlardan katatoniya zamanı müşayiət edilməyəni hansıdır?
A) Oyanıqlıq
B) Oneyroid
C) Katalepsiya
D) Deliriy
E) Stupor
9) Yaddaşın itirilmiş hissələrinin reallıqda, lakin başqa vaxt baş vermiş hadisələrlə
doldurulması necə adlanır?
A) Retroqrad amneziya
B) Anteroqrad amneziya
C) Psevdoreminissensiya
D) Fiksasiyon amneziya
E) Konfabulyasiya
10) Bu pozuntulardan hansı intellekt pozulmasına aid deyil?
A) Demensiya
B) İmbesillik
C) Debillik
D) Amneziya
E) İdiotiy
11) Bu pozuntulardan yaddaş pozulmasına aid olmayanı hansıdır?
A) Perseverasiya
B) Amneziya
C) Hipomneziya
D) Psevdoreminssensiya
E) Hipermneziya
12) Sadalanan pozuntulardan neqativ simptomatika ilə xarakterizə olunanı hansıdır?
A) Göstərilən ağıl zəifliyi tiplərinin hamısı
B) Üzvi ağıl zəifliyi
C) Lakunar (natamam) ağıl zəifliyi
D) Total ağıl zəifliyi
E) Konsentrik ağıl zəifliyi
13) Sadalanan pozuntulardan intellektin inkişafdan qalmasına aid olanı hansıdır?
A) Lakunar ağıl zəifliyi

B) Anadangəlmə ağıl zəifliyi
C) Konsentrik ağıl zəifliyi
D) Üzvi ağıl zəifliyi
E) Total ağıl zəifliyi
14) Sadalanan pozuntulardan daha çox epilepsiya üçün xarakterik olanı hansıdır?
A) Total ağıl zəifliyi
B) Konsentrik ağıl zəifliyi
C) Adı çəkilən ağıl zəifliyi tiplərindən heç biri
D) Göstərilən ağıl zəifliyi tiplərinin hamısı
E) Lakunar (natamam) ağıl zəifliyi
15) Beyinin damar xəstəlikləri üçün xarakterik olan ağıl zəifliyi tipi hansıdır?
A) Göstərilən ağıl zəifliyi tiplərinin hamısı
B) Lakunar (natamam) ağıl zəifliyi
C) Total ağıl zəifliyi
D) Adı çəkilən ağıl zəifliyi tiplərindən heç biri
E) Konsentrik ağıl zəifliyi
16) Proqressiv iflic üçün xarakterik olan ağıl zəifliyi tipi hansıdır?
A) Adı çəkilən ağıl zəifliyi tiplərindən heç biri
B) Total ağıl zəifliyi
C) Konsentrik ağıl zəifliyi
D) Lakunar ağıl zəifliyi
E) Göstərilən ağıl zəifliyi tiplərinin hamısı
17) Ağıl zəifliyi tiplərindən, əsasən, təfəkkürün müfəssəlliyi və oliqofaziya ilə ifadə
olunanı hansıdır?
A) Total ağıl zəifliyi
B) Göstərilən ağıl zəifliyi tiplərinin hamısı
C) Lakunar ağıl zəifliyi
D) Adı çəkilən ağıl zəifliyi tiplərindən heç biri
E) Konsentrik ağıl zəifliyi
18) Ağıl zəifliyi tiplərinin hansında əlillik məsələsinə baxılmalıdır?
A) Konsentrik ağıl zəifliyi
B) Anadangəlmə ağıl zəifliyi
C) Göstərilən ağıl zəifliyi tiplərinin hamısı
D) Lakunar ağıl zəifliyi
E) Total ağıl zəifliyi
19) Yaddaş pozulmalarından Ribo qanununa uyğun inkişaf edəni hansıdır?
A) Anteroqrad amneziya
B) Adı çəkilən simptomların heç biri
C) Göstərilən amneziya növlərinin hamısı
D) Fiksasion amneziya
E) Proqressiv amneziya

20) Psevdoreminissensiyalar və konfabulyasiyalar hansı tip yaddaş pozulmalarına
aiddir?
A) Dismneziyalar
B) Amneziya
C) Paramneziyalar
D) Hipomneziya
E) Hipermneziyalar
21) Müəyyən zaman kəsiyində baş vermiş informasiyanın yaddaşdan silinməsi necə
adlanır?
A) Dismneziyalar
B) Hipermneziya
C) Hipomneziya
D) Amneziya
E) Paramneziya
22) Sadalanan pozuntulardan produktiv simptomatikaya aid olmayanı hansıdır?
A) Affektin kütləşməsi
B) Sayıqlama
C) Düşüncə pozuntusu
D) Hallüsinasiyalar
E) Depressiya
23) Sadalanan pozuntulardan hansıları neqativ simptomatikaya aid deyil?
A) Katatoniya
B) Apato-abulik sindrom
C) Psixenergetik potensialın enməsi
D) Psevdoastenizasiya
E) Şəxsiyyətin disharmoniyası
24) Sadalananlardan amneziya növlərindən proqnostik cəhətdən hansı daha ağır
hesab olunur?
A) Qeyd olunan amneziya növlərinin hamısı
B) Retroqrad amneziya
C) Anteroqrad amneziya
D) Fiksasion amneziya
E) Antero-retroqrad amneziya
25) Bunlardan koqnitiv funksiyalara aid olmayanı hansıdır?
A) Təfəkkür
B) Meyl
C) İntellekt
D) Diqqət
E) Yaddaş

26) Dərin düşüncə pozuntusundan ayılandan sonra caryan edən hadisələrin bir neçə
ğün sonra xəstənin yaddaşından silinməsi necə adlanır?
A) Fiksasion amneziyası
B) Retroqrad amneziya
C) Anteroqrad amneziya
D) Paramneziya
E) Dismneziya
27) Abuliya nədir?
A) İştahanın artması
B) Stupor
C) İştahanın azalması
D) Affektin kütləşməsi
E) İradə pozulması
28) Aqressiv və autoaqressiv hərəkətlərlə müşayiət olunan güclü psixomotor
oyanma necə adlanır?
A) Mentizm
B) Avtomatizm
C) Raptus
D) Perseverasiya
E) Hiperbuliya
29)Ali emosiyalar hansı pozuntular zamanı pozulur?
A) Şəxsiyyət pozuntusu
B) Alkoqolizm
C) Sadalananların hamısında
D) Demensiya
E) Şizofreniya
30) Hiperbuliya nədir?
A) Ajitasiya
B) Hiperkinezlər
C) Qida qəbulunun artması
D) İştahanın artması
E) İradənin güclənməsi
31) Stupor nədir?
A) Hərəki aktivliyin artması
B) Manerlilik
C) Təfəkkür pozutusu
D) Meyllərin pozulması
E) Psixomotor tormozlanma
32) Aşağıdakılardan düşüncə pozuntusuna aid olmayanı hansıdır?
A) Koma
B) Oneyroid
C) Amneziya
D) Deliriy
E) Amensiya

33) Aşağıdakılardan yaddaş pozuntusuna aid olmayanı hansıdır?
A) Kriptomneziya
B) Psevdoreminessensiya
C) Amensiya
D) Hipermneziya
E) Amneziya
34) Nisbətən yüngül düşüncə pozulmasını göstərin:
A) Koma
B) Amensiya
C) Sopor
D) Obnubilyasiya
E) Amneziya
35) Real obyektin təhrif olunmuş qavranılması necə adlanır?
A) Senestopatiya
B) İllüziya
C) Aqnoziya
D) Derealizasiya
E) Hallüsinasiya
36) Eyni zamanda iki bir-birinə zidd emosional halın meydana çıxması necə adlanır?
A) Patoloji affekt
B) Emosional kütlük
C) Ambivalentlik
D) Emosional ləbillik
E) Emosional zəiflik
37) Bunlardan hansı qavrama pozuntularına aid deyil?
A) Perseverasiya
B) İllüziyalar
C) Hallüsinasiyalar
D) Psixosensor pozuntular
E) Yuxarıda qeyd olunanların hamısı
38) Təfəkkürün məzmununa görə pozuntusuna aid olmayanı göstərin:
A) Sayıqlama
B) Sadalananların hamısı doğrudur
C) Yüksək qiymətli ideyalar
D) Obsessiyalar
E) Neologizmlər
39) Diqqətin tez tükənməsi hansı vəziyyətdə müşahidə edilir?
A) Maniyalar zamanı
B) Sadalanan patologiyaların hamısında
C) Asteniya zamanı
D) Sarışan hallarda
E) Sadalanan patologiyaların heç birində

40) Bunlardan yaddaşın kəmiyyət pozulmalarına aid olmayanı hansıdır?
A) Yaddaşın zəifləməsi (hipomneziya)
B) Yaddaşın güclənməsi (hipermneziya)
C) Konfabulyasiya
D) Yaddaşın itirilməsi (amneziya)
E) Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur
41) Oliqofreniyanın ən ağır ifadə olunmuş forması hansıdır?
A) Total demensiya
B) İmbesillik
C) Lakunar (natamam) demensiya
D) Debillik
E) İdiotiya
42) Aşağıdakılardan beyinin ekzogen zədələnməsinin (travmalar, intoksikasiyalar,
infeksiyalar, somatik xəstəliklər) tipik əlamətlərinə aid olmayanı hansıdır?
A) Koma
B) Asteniya
C) Autizm
D) Hallüsinoz
E) Deliriy
43) Onkoloji xəstəliklər zamanı bu pozuntulardan hansına rast gəlinmir?
A) Hipoxondrik sindrom
B) Katatonik sindrom
C) Təşvişli sindrom
D) Depressiv sindrom
E) Astenik sindrom
44) Üzvi psixi pozuntular daha çox hansı xəstəliklər zamanı yaranır?
A) Ürək-damar sisteminin xəstəlikləri
B) Tənəffüs sistemi xəstəlikləri
C) Qan yaranma sisteminin pozulması
D) Mədə-bağırsaq xəstəlikləri
E) Dayaq-hərəkət aparatı xəstəlikləri
45) Bunlardan hansı neyrosifilis üçün xarakterik deyil?
A) Dizartriya və vətər reflekslərinin zəifləməsi müşahidə olunur
B) Özünü böyütmə və maddi sərvət sayıqlaması müşahidə olunur
C) Vasserman reaksiyası qanda 50% hallarda müsbətdir
D) Pleositoz və likvorda zülalın miqdarının artması
E) Demensiya
46) Bunlardan psixoendokrin sindromun strukturuna daxil olmayanı hansıdır?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Psixi aktivliyin aşağı olması
C) Meyillərin dəyişilmələri
D) Affektiv pozuntular
E) Obsessiyalar və kompulsiyalar

47) Somatik və ya infeksion xəstəliklər zamanı yaranan psixotik pozuntular necə
adlanır?
A) Endogen psixozlar
B) Geriyə inkişaf psixozları
C) Simptomatik psixozlar
D) Reaktiv psixozlar
E) Şizofreniyayabənzər psixozlar
48) Hipotireozdan (miksedema) əziyyət cəkən xəstələr üçün hansı psixi simptomlar
xarakterikdir?
A) Oyanma
B) Obsessiyalar və kompulsiyalar
C) Psevdohallüsinasiyalar və sayıqlama
D) Apatiya və tormozlanma
E) Gülünc davranış (təlxəklik)
49) Hipertireozdan (tireotoksikioz) əziyyət çəkən xəstələr üçün hansı psixi
simptomlar xarakterikdir?
A) Psevdohallüsinasiyalar və sayıqlama
B) Təşviş və ajitasiya
C) Gülünc davranış (təlxəklik)
D) Apatiya və tormozlanma
E) Obsessiyalar və kompulsiyalar
50) Miokard infarktının hansı mərhələsində xəstələrdə psixotik simptomlar yarana
bilər?
A) Yarımkəskin
B) Sağalma mərhələləri
C) Bütün mərhələlərdə
D) Kəskin
E) Prodromal
51) Pellaqra zamanı yaranan psixi pozulmaların əsas müalicə metodu hansıdır?
A) Nootropların standart dozaları
B) Nikotin turşusunun yüksək dozalarla qəbul olunması
C) Antiretrovirus terapiyası
D) B6 vitaminin yüksək dozalarla qəbul olunması
E) Antidepressantların standart dozaları
52) Vitaminlərdən hansının çatışmazlığı Vernike ensefalopatiyasının və amnestik
sindromun inkişafına gətirib çıxara bilər?
A) А
B) В1
C) В6
D) РР
E) С

53) Depressiya və ürək-damar xəstəliklərinin ümumi əlamətlərinə aşağıdakılardan
hansı aid deyil?
A) Normal halda reaksiya tələb edən hər hansı hadisə və ya fəaliyyətə emosional
reaksiyanın qeydə alınmaması
B) Enerjinin azalması və yorğunluğun artması
C) Döş sümüyü arxasında ağırlıq hissi
D) Tormozlanma və ya ajitasiya
E) Sadalananların hamısı doğrudur
54) Bu psixi pozuntulardan ürəyin işemik xəstəliyi üçün daha çox xarakterik olanı
hansıdır?
A) Astenik əlamətlərin üsünlüyü ilə keçən nevrotik pozuntular
B) Təqib sayıqlaması ilə müşayiət olunanverbal hallüsinoz
C) Yaddaş pozulması ilə müşayiət olunan verbal hallüsinoz
D) Psixi avtomatizmlərlə müşayiət olunan artan amneziya
E) Total ağıl zəifliyi fonunda epileptik tutmalar
55) Sadalanan sindormların hansında somato-vegetativ pozuntular daha çox özünü
büruzə verir?
A) Kandinski-Klerambo sindromu
B) Ganzer sindromu
C) Alkoqol abstinent sindromu
D) Kotar sindromu
E) Kapqr sindromu
56) Somato-vegetativ pozuntular sadalanan pozuntuların hansında müşahidə edilir?
A) Aqorafobiya
B) Somatikləşmiş pozuntu
C) Depressiv epizod
D) Generalizə olunmuş təşvişli pozuntu
E) Sadalanan bütün pozuntular
57) XBT-10-nun diaqnostik meyarlarına əsasən, doğuşdan sonrakı psixi pozuntulara
hansı müddət ərzində diaqnoz qoyulur?
A) Doğuşdan sonra ilk 2 həftə
B) Doğuşdan 1 il sonra
C) Doğuşdan 9 ay sonra
D) Doğuşdan sonra 6 ay
E) Doğuşdan sonra ilk 6 həftə
58) Nevrotik anoreksiya diaqnozuna aşağıdakı simptomlardan hansı aid deyil?
A) Çəkinin itirilməsi prosesi pasiyent tərəfindən “kökəldən” qidadan boyun qaçırma və
qidanın süni yolla kənarlaşdırma – özündə qusma yaratma, işlətmə, iştahanı dəf edən
vasitələrdən və ya diuretiklərdən istifadə etməklə həyata keçirilir
B) Xəstəyə yemək yeməməyi əmr edən imperativ xarakterli eşitmə hallüsinasiyaları
C) Amenoreya

D) Bədən obrazının təhrifi elə özünəməxsus psixopatoloji forma alır ki, piylənmədən qorxu,
sarışan ideya və ya yüksək qiymətli ideya xüsusiyyətini saxlayır və xəstə hesab edir ki, o
yalnız aşağı çəkili ola bilər
E) Bədən çəkisinin əhəmiyyətli dərəcədə və stabil olaraq aşağı düşməsi
59) Aşağıdakı diaqnozlardan nevrotik bulimiyası diaqnozuna uyğun gəlməyəni
hansıdır?
A) Xəstənin bədən çəkisinin əhəmiyyətli dərəcədə və stabil olaraq artması
B) Qidaya meyllilik
C) Xəstə qəbul edilmiş qidanın piyləndirmə effektini dəf etmək üçün özündə qusma
yaradır, işlədici vasitələrdən yararlanır, həddindən artıq gimnastik hərəkətlər edir, iştahanın
qarşısını alan vasitələrdən istifadə edir
D) Xəstədə psixopatoloji pozulma piylənmə qorxusu formasında qeydə alınır
E) Xəstə periodik olaraq, qısa müddət ərzində çoxlu miqdarda qida qəbul etməyə
başlayarkən, artıq özünü yeməkdən saxlaya bilmir
60) Aşağıda göstərilənlərdən hansı nevrotik bulimiyasının müalicə metodlarına
aiddir?
A) Hamısı doğrudur
B) İnsulinoterapiya
C) Müalicə olunmur
D) Elektrik cəngolma terapiyası
E) Psixoterapiya və medikamentoz müalicə
61) Aşağıdakılardan nevrotik bulimiyasının etioloji faktorlarına aid olanı hansıdır?
A) Biokimyəvi faktorlar
B) Sadalanan bütün faktorlar
C) Genetik faktorlar
D) Psixoloji faktorlar
E) Sosial faktorlar
62)Aşağıdakılardan nevrotik anoreksiyasının etioloji faktorlarına aid olanı hansıdır?
A) Sosial faktorlar
B) Biokimyəvi faktorlar
C) Sadalanan bütün faktorlar
D) Genetik faktorlar
E) Psixoloji faktorlar
63) Cinsiyyətin cərrahi korreksiyası istəyi olmadan əks-cinsə mənsubluqdan
müvəqqəti zövq almaq məqsədi ilə onun paltarlarından istifadə necə adlanır?
A) İki rolda transvestizm
B) Eksqibisionizm
C) Fetişizm
D) Vuayerizm
E) Transseksualizm
64) Aşağıdakılardan cinsi mənsubiyyətin pozuntusuna aid olmayanı hansıdır?
A) Oğlanlarda cinsi mənsubiyyətin pozulması

B) Transvestizm
C) Homoseksualizm
D) Qızlarda cinsi mənsubiyyətin pozulması
E) Transseksualizm
65) Sui-qəsd davranışına ən çox səbəb nədir?
A) Maniakal vəziyyət
B) Obsessiv-kompulsiv pozuntu
C) Yuxarıda sadalananların hamısı
D) Somatoform pozuntu
E) Depressiya
66) Kleptomaniya nədir?
A) Adi oğurluq
B) Patoloji oğurluq
C) Maniakal vəziyyət
D) Sayıqlama
E) Cavabların heç biri doğru deyil
67) Yuxunun ən qısa mərhələsi hansıdır?
A) Üçüncü
B) Gözlərin surətli hərəkət etmə mərhələsi (REM)
C) Dördüncü
D) Birinci
E) İkinci
68) Yuxunun ən uzun mərhələsi hansıdır?
A) Üçüncü
B) Gözlərin surətli hərəkət etmə mərhələsi (REM)
C) Birinci
D) İkinci
E) Dördüncü
69) Yuxugörmələri yuxunun hansı mərhələsində baş verir?
A) Üçüncü
B) Gözlərin surətli hərəkət etmə mərhələsi (REM)
C) Dördüncü
D) Birinci
E) İkinci
70) Narkolepsiya nədir?
A) Yuxusuzluğun müalicə metodu
B) Vaxtından asılı olmayaraq yatmaq məcburiyyəti
C) Yuxuculluq (hipersomniya)
D) Yuxugətirici preparatlardan istifadə
E) Narkozdan istifadə

71) V kurs tələbəsi onda pornosaytları seyr etməyə qarşısıalınmaz həvəsin
yarandığını bildirib. Cinsi ehtiras yalnız başqalarının seksual münasibətlərini
izləyərkən yaranır və masturbasiya ilə müşayiət edilir. Real cinsi əlaqəyə girmək
istəyi yoxdur. Söhbət hansı pozuntudan gedir?
A) İmpotensiya
B) Fetişizm
C) Transvestizm
D) Vuayerizm
E) Eksqibisionizm
72) Gənc qadın ərinin qəribə davranışı ilə əlaqədar məsləhət üçün müraciət edib.
Ərinin 36 yaşı var, ixtisası rəssamlıqdır. Evdə qadın büstünün müxtəlif fasonlu
büstqalterlərlə rəsmləri var. Cinsi əlaqədə olanda arvadından büstqalteri
soyunmamağı xahiş edir. Ən çox ehtimal edilən diaqnoz hansıdır?
A) Şizofreniya
B) Vuayerizm
C) Fetişizm
D) Transsvestizm
E) Eksqibisionizm
73) Kişi seksual qadın partnyorunun qəribə davranışları barədə xəbər verib. Qadın
ilk seksual kontaktdan “onu incitməyi”, “əl-qolunu bağlamağı” və ya “onu təhqir
etməyi” xahiş edib. Qadında hansı pozuntu müşahidə edilir?
A) Mazoxizm
B) Sadizm
C) Transvestizm
D) Pedofiliya
E) Vuayerizm
74) Aşağıdakı seksual pozuntulardan ən təhlükəlisi hansıdır?
A) Vuayerizm
B) Fetişizm
C) Pedofiliya
D) Transseksualizm
E) Transvestizm
75) Sadalanan somatik xəstəliklərdən hansı seksual disfunksiyalara gətirib çıxara
bilər?
A) Prostat adenoması
B) Dağınıq skleroz
C) Bütün cavablar doğrudur
D) Qalxanabənzər vəzin funksiyasının pozulması
E) Şəkərli diabet
76) Somatik pozuntusu olan aşağıdakı pasiyentlərdən hansı, mütəxəssis-psixiatr
tərəfindən mütləq müayinə olunmalıdır?
A) Psixi xəstəlikdən əziyyət çəkən qohumu olan pasiyent
B) Anamnezində psixi pozuntu qeyd olunan pasiyent
C) Bütün cavablar doğrudur

D) Psixotik vəziyyətdə olan pasient
E) Yüngül ifadə olunmuş depressiv epizodlu pasiyent
77) Xroniki psixi xəstəlikdən əziyyət çəkən pasientin başlıca tələbatlarına aid
olmayanı hansıdır?
A) Psixi pozuntular və tətbiq olunan müalicə metodları barədə məlumatın alınması
B) Hüquqi və sosial müdafiə ilə təmin olunma
C) Ləyaqət və öz şəxsiyyətinə hörmət hissinin qorunub saxlanılması
D) Tibbi göstərişlərə müvafiq olaraq maneəsiz müalicə almaq imkanı
E) Psixiatriya stasionarında daimi qalma
78) Krizis mərkəzi nədir?
A) Psixiatriya xəstəxanasında intensiv terapiya şöbəsi
B) İctimai-təhlükəli xəstələrin saxlanması üçün psixi sağlamlıq müəssisəsi
C) Ümumi tip xəstəxananın tərkibində xüsusi tipli psixiatriya şöbəsi
D) “Təcili yardım” strukturunda xüsusi şöbə
E) Krizis vəziyyətlərinin yaranması hallarında qısamüddətli təcili yardım göstərən psixi
sağlamlıq sistemi müəssisəsi
79) Gündüz stasionarı nədir?
A) Ümumi tip xəstəxananın tərkibində xüsusi tip psixiatriya şöbəsi
B) Psixi xəstələrin günün birinci yarısında müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi şöbə
C) Psixi xəstələrin müalicə və reabilitasiya sahəsində xidmətlər təqdim edən müəssisə
D) İlkin tibbi yardım sistemində tibbi müəssisə
E) Sərhədi patologiyası olan xəstələr üçün şöbə (nevrozlar, adaptasiya, psixosomatik
pozuntular)
80) Aşağıdakılardan psixonevroloji dispanserin funksiyasına aid olmayanı hansıdır?
A) Xroniki psixi pozuntuları olan şəxslərin uzunmüddətli stasionar müalicəsi
B) Psixi xəstələrin müalicəsi
C) Psixi xəstələrin qeydiyyata alınması və onlara nəzarət
D) Ekspert suallarının həlli
E) Sadalananların hamısı doğrudur
81) Bunlardan icma əsaslı yardıma aid olmayanı hansıdır?
A) Xəstənin yaşayış yerində müalicə olunması
B) Psixososial yardım
C) Reabilitasiya proqramları
D) Psixiatriya xəstəxanasında stasionar müalicə
E) Ailələrlə iş
82) Kliniki psixoloqun funksiyasına aid olmayanı hansıdır?
A) Psixi pozuntuları olan şəxslərin müayinəsi
B) Sadalananların heç biri
C) Psixi pozuntuları olan şəxslərin dərman terapiyası
D) Psixi pozuntuları olan şəxslərin psixoloji ekspertizası
E) Psixi pozuntuları olan şəxslərin psixoterapiyası

83) Deinstitusionalizasiyaya aid olmayanı hansıdır?
A) Psixiatriya xəstəxanalarında yerlərin artması
B) Alternativ yardım növlərinin yaradılması
C) Yaşayış yerlərində ambulator müalicə
D) Ənənəvi psixiatriya xəstəxanalarının bağlanması
E) Ümumi tibbi xəstəxanalarda psixiatriya şöbələrinin azalması
84) Əgər əks cinsdən olan pasiyent kliniki müsahibə zamanı psixiatra qarşı erotik
hisslər keçirirsə, həkim hansı tədbirlərə əl atmalıdır?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Pasiyentə bildirməlidir ki, tibbi etikaya zidd olan hər hansı münasibət yolverilməzdir
C) Hər hansı bəhanə ilə xəstəyə yardım göstərməkdən imtina etməlidir
D) Söhbətin yalnız üçüncü şəxsin iştirakı ilə keçirilməsini tələb etməlidir
E) Pasiyentin erotik fikirlərinə biganə qalmalıdır
85) Pasiyent klinik müsahibə zamanı təcavüz nümayiş etdirdiyi halda psixiatr hansı
tədbirlərə əl atmalıdır?
A) Söhbəti neytral mövzuya keçirilməlidir
B) Pasiyentə mehribancasına başa salmalıdır ki, onun problemini başa düşür və ona
kömək etməyə çalışır
C) Tibbi personalın köməyindən istifadə etməlidir
D) Hər-hansı bəhanə altında yeri tərk etməli və yardım çağırmalıdır
E) Bütün cavablar doğrudur
86) Sadalananlardan kim stiqma ilə qarşılaşa bilər?
A) Psixi pozuntuları olan şəxslərin qohumları
B) Psixi pozuntuları olan şəxslər
C) Vaxtilə psixi yardıma ehtiyacı olmuş şəxslər
D) Psixi sağlamlıq sisteminin işçiləri
E) Göstərilən bütün şəxslər
87) Stiqmanın hansı neqativ təsirləri ola bilər?
A) Cəmiyyətdə adaptasiya imkanlarını azaldır
B) İnsan hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır
C) Neqativ emosional reaksiyalar doğurur
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Müasir yardımın göstərilməsinə mane olur
88) I qrup əlillik hansı xəstələrə təyin olunur?
A) Vəziyyəti ixtisası üzrə işləməyə mane olan və ya əmək şəraitini yüngülləşdirmək
zərurəti yaradan xəstələrə
B) Stasionarda müalicə almış xəstələrə
C) Daimi qayğıya ehtiyacı olan və özünə xidmət göstərmək iqtidarında olmayan xəstələrə
D) Dispanserdə qeydiyyatda olan xəstələrə
E) Ağır xroniki xəstəlik nəticəsində əmək qabiliyyətini dayanıqlı şəkildə itirmiş xəstələrə
89) II qrup əlillik hansı xəstələrə təyin olunur?

A) Dispanserdə qeydiyyatda olan xəstələrə
B) Vəziyyəti ixtisası üzrə işləməyə mane olan və ya əmək şəraitini yüngülləşdirmək
zərurəti yaradan xəstələrə
C) Ağır xroniki xəstəlik nəticəsində əmək qabiliyyətini dayanıqlı şəkildə itirmiş xəstələrə
D) Daimi qayğıya ehtiyacı olan və özünə xidmət göstərmək iqtidarında olmayan xəstələrə
E) Stasionarda müalicə almış xəstələrə
90) III qrup əlillik hansı xəstələrə təyin olunur?
A) Stasionarda müalicə almış xəstələrə
B) Vəziyyəti ixtisası üzrə işləməyə mane olan və ya əmək şəraitini yüngülləşdirmək
zərurəti yaradan xəstələrə
C) Ağır xroniki xəstəlik nəticəsində əmək qabiliyyətini dayanıqlı şəkildə itirmiş xəstələrə
D) Daimi qayğıya ehtiyacı olan və özünə xidmət göstərmək iqtidarında olmayan xəstələrə
E) Dispanserdə qeydiyyatda olan xəstələrə
91) Dispanser müşahidənin təyin və ya ixtisar edilməsinə zərurətin olub-olmamasına
kim rəy verir?
A) Psixiatriya dispanserinin baş həkimi
B) Bütün cavablar doğrudur
C) Psixiatriya dispanserinin həkimi
D) Xəstə və ya onun qohumları
E) Həkim psixiatrlardan ibarət komissiya
92) Azərbaycan Respublikasının psixiatriya xəstəxanalarında çarpayıların sayı nə
qədərdir?
A) 100 min adama 1000 çarpayı
B) 100 min adama təqribən 50 çarpayı
C) 100 min adama 10 çarpayı
D) 100 min adama 200 çarpayı
E) 100 min adama 5 çarpayı
93) Azərbaycan Respublikasının psixiatriya xəstəxanalarında müalicə alan
pasiyentlər arasında ən çox yayılmış diaqnoz hansıdır?
A) Depressiv pozuntu
B) Bipolyar pozuntu
C) Şizofreniya
D) Təşviş pozuntusu
E) Şəxsiyyət pozuntusu
94) Azərbaycan Respublikasında psixiatriya xəstəxanaları hesabat təqdim edərkən
orada hansı məlumatlar göstərilmir?
A) Stasionara daxil olmanın sayı
B) Ştat vahidlərinin sayı
C) Çarpayıların sayı
D) Könüllü müalicəyə daxil olmuş pasiyentlərin sayı
E) Çarpayı günləri
95) Azərbaycan Respublikasında psixiatriya çarpayılarının əksəriyyəti harada
yerləşir?
A) Reabilitasiya mərkəzlərində

B) Psixiatriya xəstəxanalarında
C) Ümumi profilli xəstəxanaların psixiatriya şöbələrində
D) Psixi sağlamlıq mərkəzlərində
E) Psixonevroloji dispanserlərdə
96) Psixonevroloji dispanserlər tərəfindən psixofarmakoterapiya aparılan zaman
aşağıdakı preparatlardan hansı istifadə olunur?
A) Sadalananların hamısı
B) Trankvilizatorlar
C) Neyroleptiklər
D) Antidepressantlar
E) Əhval-ruhiyyə stabilizatorları
97) Azərbaycan Respublikasında əhaliyə görə psixiatrların sayı nə qədərdir?
A) 100 min əhaliyə 100 psixiatr
B) 100 min əhaliyə 20 psixiatr
C) 100 min əhaliyə 50 psixiatr
D) 100 min nəfər əhaliyə təqribən 5 psixiatr
E) 100 min əhaliyə 1 psixiatr
98) Azərbaycan Respublikasında əhaliyə görə psixiatriya tibb bacılarının sayı nə
qədərdir?
A) 100 min əhaliyə 100 psixiatr
B) 100 min əhaliyə 50 psixiatr
C) 100 min əhaliyə təqribən 8 tibb bacısı
D) 100 min əhaliyə 25 tibb bacısı
E) 100 min əhaliyə 2 tibb bacısı
99) Baş beyin strukturunu müayinə etmək üçün aşağıdakı metodlardan hansı
istifadə olunur?
A) Kompyuter tomoqrafiyası
B) Sadalanan bütün metodlar
C) Qamma-tomoqrafiya (birfotonlu emissiyalı kompyuter tomoqrafiyası)
D) Elektroensefaloqrafiya
E) Reoensefaloqrafiya
100) Baş beynin elektrofizioloji aktivliyini müayinə etmək üçün hansı metoddan
istifadə edilir?
A) Kompyuter tomoqrafiyası
B) Sadalanan bütün metodlar
C) Elektroensefaloqrafiya
D) Qamma-tomoqrafiya (birfotonlu emissiyalı kompyuter tomoqrafiyası)
E) Reoensefaloqrafiya
101) Baş beyinin qanla təchizatını müayinə etmək üçün hansı metoddan istifadə
edilir?
A) Heç biri istifadə olunmur
B) Elektroensefaloqrafiya

C) Bütün metodlar
D) Qamma-tomoqrafiya (birfotonlu emissiyalı kompyuter tomoqrafiyası)
E) Kompyuter tomoqrafiyası
102) Gicgah epilepsiyasını müayinə etmək üçün hansı metoddan istifadə edilir?
A) Bütün metodlar
B) Kompyuter tomoqrafiyası
C) Nüvə-maqnit rezonansı
D) Qamma-tomoqrafiya (birfotonlu emissiyalı kompyuter tomoqrafiyası)
E) Elektroensefaloqrafiya
103) Parkinson xəstəliyi zamanı bu metodlardan beyin zədələnməsinin
neyroanotomik xarakteristikasını müəyyənləşdirəni hansıdır?
A) Elektroensefaloqrafiya
B) Kompyuter tomoqrafiyası
C) Nüvə-maqnit rezonansı
D) Reoensefaloqrafiya
E) Bütün metodlar
104) Bu metodlardan Altsheymer xəstəliyinin diaqnostikası üçün ən effektli olanı
hansıdır?
A) Elektroensefaloqrafiya
B) Kompyuter tomoqrafiyası
C) Bütün metodlar
D) Qamma-tomoqrafiya (birfotonlu emissiyalı kompyuter tomoqrafiyası)
E) Reoensefaloqrafiya
105) Xəstədən müalicəyə məlumatlı razılıq almaq üçün ona nəyi bildirmək lazımdır?
A) Müalicədən imtina etmək və ya onun saxlanılmasının mümkünlüyü barədə məlumatı
B) Sadalananların hamısını
C) Dərmanlar haqqında məlumatı
D) Arzuolunmaz və kənar effektlər barədə məlumatı
E) Müalicənin məqsəd və vəzifələri barədə məlumatı
106) Aşağıdakı təşkilatlardan hansının pasiyenti psixiatriya stasionarına
göndərməyə səlahiyyəti çatmır?
A) Təcili tibbi yardımın psixiatrik briqadası
B) Psixo-nevroloji dispanser
C) Yerli icra hakimiyyəti orqanları
D) Məhkəmə orqanı
E) Rayon poliklinikasının həkim-psixiatriya kabinetləri
107) Psixi xəstənin xəstəlik tarixindən çıxarış kimə təqdim oluna bilər?
A) Sadalananların hamısı doğrudur
B) Digər psixiatriya stasionarına
C) Psixiatriya dispanseri yerli poliklinikada psixiatr kabineti
D) Xəstənin özünə
E) Məhkəmə orqanına

108) Aşağıda göstərilən əmək növlərindən epilepsiyası olan xəstələr üçün məhdud
olan əmək fəaliyyəti növlərinə hansı aid deyil?
A) Nəqliyyatın idarə edilməsi
B) Ağır fiziki yüklənmə ilə bağlı əmək növü
C) Gecə növbəsində iş
D) İsti sexlərdə iş
E) Zehni fəaliyyətlə bağlı əmək növü
109) Xəstə somatik stasionarda müalicədədir. Onun psixi pozuntulu olması güman
edilir. Bu pasiyenti ilk dəfə müayinə edən həkim-psixiatr müsahibəsinin əvvəlində
özünü necə təqdim etməlidir?
A) Nevropatoloq
B) Konsultasiya zamanı buna əhəmiyyət vermək lazım deyil
C) Psixiatr
D) Terapevt
E) Psixoloq
110) Pasiyentin davranışına nəzarət metodu nəyi aşkar etməyə zəmin yaradır?
A) Psixi pozuntunun simulyasiyasını
B) Xəstənin psixi vəziyyətindəki dəyişiklikləri
C) Vəziyyətin dissimulyasiyasını
D) Təcavüzkar hərəkətlərin mümkünlüyünü
E) Sadalananların hamısı doğrudur
111) Hansı pozuntu zamanı iş qabiliyyətinin saxlanması ehtimalı ən böyükdür?
A) Şizofreniya
B) Obsessiv-kompulsiv pozuntular
C) Bibolyar pozuntu
D) Rekurrent depressiyalar
E) Adaptasiya pozuntusu
112) Çağırışçıya şizofreniyaya bənzər psixoz diaqnozu qoyulubsa, ekspert
komissiyası hansı qərarı qəbul edir?
A) Qeyri-sıravi xidmətə yararlıdır (A-5 məhdudiyyəti)
B) Hərbi xidmətə yararsız hesab edilməklə yanaşı, qeydiyyatdan çıxarılmalıdır
C) Sülh vaxtı yarasızdır, müharibə vaxtı məhdud yaralıdır
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Sülh vaxtı məhdud yararlıdır
113) Psixiatriya stasionarında müayinə və müalicə olunan pasiyentin hansı
hüquqları var?
A) Ərazinin baş psixiatrına maneəsiz müraciət etmək
B) Sadalananların hamısı doğrudur
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına maneəsiz müraciət etmək
D) Müayinə, müalicə və stasionardan çıxarılma məsələləri barədə bilavasitə psixiatriya
müəssisəsinin baş həkiminə müraciət etmək
E) Onun qanunla müəyyən edilmiş hüquqlarına əməl olunmasını tələb etmək

114) Pasiyentin, həmçinin digər şəxslərin sağlamlığını və təhlükəsizliyini təmin
etmək məqsədi ilə psixiatriya müəssisəsinin müdiriyyəti həkim-psixiatrın tövsiyəsi
ilə pasiyentin hansı hüquqlarını məhdudlaşdıra bilməz?
A) Telefondan istifadə etmək hüququnu
B) Doğmaları və yaxınları ilə görüşmək hüququnu
C) Müayinə, müalicə və stasionardan çıxarılma məsələləri barədə bilavasitə psixiatriya
müəssisəsinin baş həkiminə müraciət etmək hüququnu
D) Nəzarətsiz yazışma hüququnu
E) Bağlama, banderol almaq və pul köçürmək huququnu
115) Psixiatriya stasionarı müdiriyyətinin və tibbi personalının vəzifəsinə nə
daxildir?
A) Sadalananların hamısı doğrudur
B) Pasiyentin zəruri tibbi yardımla təmin edilməsi
C) Pasiyentə onun şikayətinə baxmaq səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin ünvanları və
telefon nömrələri ilə tanış olmaq imkanı yaratmaq
D) Pasiyentin psixiatriya stasionarına qeyri-könüllü daxil olunduğu vaxtdan etibarən 24
saat ərzində onun qohumlarına, qanuni nümayəndəsinə, yaxud pasiyentin tapşırığı ilə
başqa şəxsə xəbər vermək
E) Pasiyentin məktublaşması, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına, prokurorluğa,
məhkəməyə, habelə vəkilə müraciət edə bilməsi imkanını təmin etmək
116) Psixiatriya stasionarı müdiriyyətinin və tibbi personalının vəzifəsinə nə
daxildir?
A) Pasiyentin psixi vəziyyəti barədə onun qohumları, qanuni nümayəndəsi və ya pasiyentin
xahişi ilə digər şəxsin məlumatlandırılması
B) Pasiyentin təhlükəsizliyini təmin etmək
C) Sadalananların hamısı doğrudur
D) Dini ayinlərin sərbəst və digər pasiyentlərə mane olmadan icrası üçün müvafiq qaydalar
müəyyənləşdirmək və dindar pasiyentlərə izah etmək
E) Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən
və qanuni nümayəndəsi olmayan pasiyent barəsində qanuni nümayəndə təyin olunması
üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etmək
117) Psixiatriya yardımının göstərilməsi ilə əlaqədar həkim-psixiatrın hüquq və
vəzifələrinə nə aiddir?
A) Qeyri-könüllü qaydada psixiatriya yardımın göstərilməsi məsələsinin nəzərdən
keçirilməsi üçün rəy verilməsi
B) Psixi pozuntunun diaqnozunun qoyulması
C) Həkim-psixiatrın psixiatriya yardımının göstərilməsi sahəsindəki hüquq və vəzifələri
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilir
D) Qeyri-könüllü qaydada psixiatriya yardımı göstərilməsi haqqında qərar qəbul edilməsi
E) Sadalananların hamısı doğrudur
118) Psixi xəstə hospitallaşmadan imtina edərsə o, psixiatriya stasionarına qeyrikönüllü olaraq hansı halda yerləşdirilə bilər?
A) Sayıqlama və ya hallüsinasiya daxil olmaqla istənilən kəskin psixotik vəziyyətlərdə

B) Əvvəllər psixiatriya müəssisələrində müalicə alma barədə rəsmi sənədlər mövcud
olarsa
C) Ən yaxın qohum və ya qanuni nümayəndənin rəsmi ərizəsi olarsa
D) Öz xəstəliyinə və ya mövcud olan vəziyyətinə tənqidin olmadığı hallarda
E) Özünə və ya ətrafındakılara təhlükə törədikdə
119) Anlaqsızlıq meyarına nə aiddir?
A) İctimai-təhlükəli hərəkətlərlə müşayiət edilən psixi fəaliyyət pozuntusu
B) İnsanın öz hərəkətləri ilə vətəndaş hüquqları və vəzifələrini idarə etmək iqtidarında
olmaması
C) Rəsmi şəkildə təsdiq olunmuş psixi pozuntunun diaqnozu
D) Şəxsin öz hərəkətlərinin faktiki xarakterini dərk etmək və onları idarə etmək iqtidarında
olmaması
E) Xəstənin özünə və ya ətrafdakılarına təhlükə yaradan davranışı
120) Həkim-psixiatr komissiyasının qeyri-könüllü hospitallaşma barədə rəyi
məhkəməyə hansı müddət ərzində təqdim olunur?
A) 48 saat
B) 24 saat
C) 72 saat
D) Bir həftə
E) 10 gün
121) Psixiatriya stasionarına təxirəsalınmaz qaydada yerləşdirilmiş şəxsin
müayinəsi hansı müddət ərzində həyata keçirilməlidir?
A) 24 saat
B) 48 saat
C) Bir həftə
D) 10 gün
E) 72 saat
122) Əgər şəxs sui-qəsdə cəhd göstəribsə və müayinədən keçməyə razılıq vermirsə,
həkim-psixiatr hansı tədbirlərə əl atmalıdır?
A) Yerli icra orqanlarına müraciət etməlidir
B) Yaxın qohumlarından müayinə üçün ərizə almalıdır
C) Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir
D) Müayinədən imtina etməlidir
E) Şəxsi onun razılığı olmadan müayinədən keçirməyə qərar verməlidir
123) Əgər şəxs psixi vəziyyəti ilə əlaqədar öz tələbatlarını ödəmək iqtidarında
deyilsə və yardımın göstərilməməsi onun həyatı üçün təhlükə yaradırsa, bununla
belə, müayinədən keçməyə razılıq vermirsə, həkim-psixiatr hansı tədbirlərə əl
atmalıdır?
A) Yaxın qohumlardan müayinə üçün ərizə almalıdır
B) Müayinədən imtina etməlidir
C) Şəxsi onun razılığı olmadan müayinədən keçirməyə qərar verməlidir
D) Yerli icra orqanlarına müraciət etməlidir
E) Həkim-psixiatr komissiyasının qərarını məhkəməyə təqdim etməlidir
124) İki vətəndaş öz qonşularının psixiatriya müayinəsi keçmək zərurətində olması
barədə ərizəyə qol çəkiblər. Həmin vətəndaşların fikrincə, bu şəxsdə psixi xəstəlik

əlamətləri var, lakin o, müayinədən keçmək istəmir. Həkim hansı tədbirlərə əl
atmalıdır?
A) Onun çalışdığı müəssisənin rəhbərliyinə məlumat verməlidir
B) Müayinədən imtina etməlidir
C) Həmkarları ilə məsləhətləşməlidir
D) Şəxsi onun razılığı olmadan müayinədən keçirməyə qərar verməlidir
E) Yaxın qohumlarından ərizə tələb etməlidir
125) Şizofreniyalı xəstə psixiatriya stasionarına könüllü daxil olması barədə ərizə
imzalayıb və sonra müalicə bitməmiş xəstəxanadan çıxarılmasını tələb edib.
Xəstənin təhlükəsiz olmasına baxmayaraq, qohumları onun çıxarılmasının
əleyhinədirlər. Həkim nə etməlidir?
A) Qohumların tələbi ilə stasionar müalicəni davam etdirmək
B) Xəstəni başqa psixiatriya xəstəxanasına köçürmək
C) Xəstəxananın müdiriyyətinə müraciət etmək
D) Xəstəyə onun qərarlarının nəticələri barədə məlumat verərək, onu evə yazmaq
E) Qeyri-könüllü hospitallaşma üçün məhkəməyə müraciət etmək
126) Əgər valideynlərdən biri müayinənin lehinə, digəri isə əleyhinə olarsa, yetkinlik
yaşına çatmamış şəxsin müayinəsi barədə qərarı kim qəbul etməlidir?
A) Həkim-psixiatr
B) Bütün sadalananlar doğrudur
C) Psixiatriya müəssisəsinin başçısı
D) Məhkəmə orqanı
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
127) Anlaqsızlıq tibbi meyarına aşağıdakılardan hansı uyğun deyil?
A) Nevrasteniya
B) Hamısı doğrudur
C) Patoloji sərxoşluq
D) Oliqofreniya
E) Şizofreniya
128) Anlaqlı vəziyyətdə cinayət törətmiş, lakin məhkəmə tərəfindən hökm
çıxarılanadək psixi xəstəliyə tutulmuş və bunun nəticəsində öz əməlinin ictimai
təhlükəliliyini dərk etmək və ya həmin əməli idarə etmək imkanından məhrum olmuş
şəxs Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsinin təsiri
altına düşür?
A) 22
B) 21.3
C) 21.1
D) Heç biri doğru deyil
E) 78
129) Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi tibbi meyarına nə aiddir?
A) Xüsusi psixi hallar
B) Xroniki psixi xəstəlik və ağıl zəifliyi
C) Psixi fəaliyyətin qısa müddətli pozuntusu
D) Heç biri doğru deyil

E) Xroniki psixi xəstəlik, psixi fəaliyyətin qısa müddətli pozuntusu, ağıl zəifliyi, xüsusi psixi
hallar
130) İctimai-təhlükə törədən şizofreniyalı xəstə hansı halda anlaqlı qəbul edilir?
A) Sabit remissiya vəziyyətində
B) Anlaqlı qəbul edilə bilməz
C) Kəskin psixotik vəziyyətdə
D) Həmişə anlaqlı hesab edilir
E) İfadə olunmuş şəxsiyyət dəyişiklikləri zamanı
131) Sadalanan halların hansında anlaqsızıq müəyyən edilə bilər?
A) Fizioloji affekt
B) Patoloji affekt
C) Sadalananların hamısı
D) Astenik vəziyyət
E) Adi sərxoşluq
132) Psixiatriya stasionarına qeyri-könüllü, təxirəsalınmaz qaydada yerləşdirilməsi
haqqında qərarı kim qəbul edir?
A) Təcili yardım həkimi
B) Hüquq orqanları nümayəndələri
C) Həkim-psixiatr
D) Psixiatriya müəssisəsinin müdiriyyəti
E) Üç nəfərdən ibarət psixiatr komissiyası
133) Qanunsuz olaraq psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirməyə görə həkim necə
cəzalandırılır?
A) İnzibati məsuliyyət daşıyır və yetirdiyi zərərə görə kompensasiya ödəyir
B) 3 il müddətinə aşağı vəzifəyə təyin olunur
C) 3 ilədək müddətə işdən azad olunur
D) Cavabların heç biri doğru deyil
E) İki ilədək islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır
134) Məhkəmə tibbi xarakterli məcburi tədbirlərdən hansını təyin edə bilər?
A) İxtisaslaşdırılmış psixiatriya stasionarlarında məcburi müalicə
B) Hamısı doğrudur
C) Məcburi ambulatoriya müşahidəsi və psixiatr müalicəsi
D) İxtisaslaşdırılmış psixiatriya stasionarlarında intensiv müşahidə altında məcburi müalicə
E) Ümumi tipli psixiatriya stasionarlarında məcburi müalicə
135) Cinayət törətdikdən sonra psixi xəstəliyə tutulmuş və bunun nəticəsində öz
əməlinin faktiki xarakterini və ictimai təhlükəliliyini dərk etmək və ya həmin əməli
idarə etmək imkanından məhrum olmuş şəxsə qarşı hansı tədbirlər görülür?
A) Daha yüngül həbs rejiminə keçirilir
B) İslah müəssisəsində cəzanı çəkərək, orada müalicə alır
C) Cəzadan və ya cəzanın qalan hissəsini çəkməkdən azad olunur və nəzərdə tutulmuş
tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilir
D) Bütün cavablar doğrudur

E) Heç biri doğru deyil
136) Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər kimə tətbiq olunur?
A) Cinayət törətmiş və anlaqlılığı istisna etməyən psixi pozuntu vəziyyətində olan şəxslərə
B) Sadalanan bütün şəxslərə
C) Cinayət törətmiş, alkoqolizmdən və ya narkomaniyadan müalicəyə ehtiyacı olan
şəxslərə
D) Cinayət törətdikdən sonra cəzanın təyin edilməsini və ya onun icrasını istisna edən
psixi xəstəliyə düçar olmuş şəxslərə
E) Anlaqsız vəziyyətdə cinayət törətmiş şəxslərə
137) Psixi xəstəlik barədə məlumat yalnız aşağıdakı halda səsləndirilə bilər
A) İstintaq və məhkəmə orqanlarının tələbi ilə
B) Cavabların heç biri doğru deyil
C) Yerli bələdiyyə orqanlarının tələbi ilə
D) Maraqlı olan tərəflərin tələbi ilə
E) Sadalananların hamısı düzdür
138) Məhkəmə-psixiatriya ekspertizasını təyin etmək üçün nə əsas sayılır?
A) Müvafiq sənədlərin olması (epikrizlər,dispanserin qeydiyyatı, hərbi biletdə qeyd, xüsusi
məktəbdə təhsil)
B) Cinayət prosesinin istənilən mərhələsində aşkar olunmuş psixi xəstəlik əlamətləri
C) Bütün sadalananlar
D) Xüsusi amansızlıq və cinayətin motivinin olmaması
E) Əvvəllər keçirilmiş baş beyin xəstəlikləri (kəllə-beyin travmaları, meningitlər, ensefalitlər)
139) İstintaq materialından məlumdur ki, təqsirləndirilən şəxs arvadının ayrılmaq
niyyətindən xəbər tutaraq, bıçağa əl atıb və ona öldürücü zərbə endirib. Söhbət
hansı pozuntudan gedir?
A) Psixi pozuntu əlamətləri yoxdur
B) Qısqanclıq sayıqlaması
C) Diaqnostika üçün məlumat kifayət qədər deyil
D) Fizioloji affekt
E) Patoloji affekt
140) Aşağıdakılardan hansı sosial-ictimai təhlükə ilə bağlı deyil?
A) İmperativ hallüsinasiyalar
B) Patoloji affekt
C) Ajitasiya olunmuş depressiya
D) Emosional kövrəklik
E) Disforiya
141) Psixiatriya Yardımı haqda Azərbaycan Respublikası Qanunu neçənci ildə qəbul
edilib?
A) 2001
B) Qanun hələ qəbul edilməyib
C) 2008
D) 1991
E) 1968

142) Fəaliyyət qabiliyyətliliyi nə deməkdir?
A) İnsanın öz hərəkətlərinin faktiki xarakteri və ictimai təhlükəsini dərk etmək, onları idarə
etmək qabiliyyəti
B) Tam fiziki, psixi və sosial rifah vəziyyəti
C) İnsanın özünün fiziki və sosial ətrafı ilə harmonik münasibətlər qurmaq qabiliyyəti
D) İnsanın öz hərəkətləri ilə vətəndaş hüquqları və vəzifələrini yerinə yetirmək qabiliyyəti
E) Anadan olandan qocalıq dövrünədək məhsuldar həyat tərzi sürmək qabiliyyəti
143) Şəxs valideyn və onun qanuni nümayəndələrinin razılığı (xahişi) ilə neçə yaşa
qədər narkoloji tibb müəssisəsinə yerləşdirilə bilər?
A) 14
B) 18
C) 16
D) 21
E) 17
144) Azadlıqdan məhrum edilən, həmçinin həbsdə saxlanılan narkoloji xəstələrin
yardım almaq hüququnu hansı şəkildə məhdudlaşdırmaq olar?
A) Buna heç vaxt yol verilmir
B) Qismən yol verilir
C) Qismən yol verilmir
D) Heç biri düz deyil
E) Həmişə yol verilir
145) Müalicə zamanı həkimlərin tövsiyələrinə əməl etməyərək, insanın psixikasına
təsir göstərən maddələrin istifadəsinə davam edən narkoloji xəstələrə qarşı hansı
tədbirlər görülür?
A) Müalicəni davam etdirə bilər
B) Heç biri düz deyil
C) Cəzalandırıla bilər
D) Narkoloji tibb müəssisəsindən xaric oluna bilər
E) Ambulator şəkildə müalicəni davam etdirə bilər
146) Narkoloji tibb müəssisələrində tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirləri hansı
şəxslərin ləyaqətinə xələl gətirməməli və onların hüquqlarını
məhdudlaşdırmamalıdır?
A) Müalicə olunan digər xəstələrin
B) Həmin müəssisələrdə işləyən həkimlərin
C) Bu xəstələrə baş çəkən şəxslərin
D) Həmin müəssisələrdə çalışan orta tibb işçilərinin
E) Hamısı düzdür
147) Barəsində məcburi müalicə tədbirləri tətbiq edilmiş narkoloji xəstələr haqqında
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına nə haqqında
məlumat verilməlidir?
A) Hamısı düzdür
B) Narkoloji xəstənin cəzanı icra edən müəssisədən azad olunması
C) Məcburi müalicənin tətbiq edilməsi
D) Cəzanın müddəti
E) Onun icra olunduğu yer

148) Azərbaycan Respublikasının ərazisində narkoloji yardım hansı müəssisədə
göstərilir?
A) Hamısı düzdür
B) Qeyri-tibb müəssisəsində
C) Heç biri düz deyil
D) Ümumi tibb müəssisəsində
E) İxtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsində (narkoloji tibb müəssisəsində)
149) Tibbi yoxlamanın aparılması üçün şəxs könüllü olaraq müraciət etdikdə
narkoloji xəstəliyin diaqnozu kim tərəfindən müəyyən olunur?
A) Həkim-terapevt
B) Hamısı düzdür
C) Həkim-narkoloq
D) Həkim-nevroloq
E) Həkim-reanimotoloq
150) Tibbi yoxlama təhqiqat, istintaq orqanlarının və ya məhkəmənin qərarı əsasında
aparıldıqda narkoloji xəstəliyin diaqnozu kim tərəfindən müəyyən edilir?
A) Heç biri düz deyil
B) Həkim-məsləhət komissiyası
C) Həkim-narkoloq
D) Hamısı düzdür
E) Həkim-terapevt
151) Psixiatriya yardımı göstərilməsi ilə əlaqədar həkim-psixiatr öz səlahiyyətləri
daxilində nəyə əsaslanır?
A) Professional etika normalarına
B) Tibbi göstəricilərə
C) Həkimlik borcuna
D) Sadalananlar hamısı doğrudur
E) Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə
152) Bunlardan qısa müddətli psixoterapiyaya aid olmayanı hansıdır?
A) Geniş spektrli problemlərin təhlil olunması
B) Həkim tərəfindən yüksək aktivlik tələb olunur
C) Müalicənin fokusu terapiya ilə məhdudlaşdırılıb
D) Terapiyanın meyarları pasiyent tərəfindən müəyyənləşdirilir
E) Terapiyaya vaxt limitinin təyinin edilməsi
153) Qısamüddətli psixoterapiyanın aparılmasının məqsədinə aid olmayanı
hansıdır?
A) Diqqətin konkret məqsədlərə yönəlməsi
B) Diqqətin “burada və indi” yə cəmləşdirilməsi
C) Xarakterin dərk edilməsi və dəyişdirilməsi
D) Konkret zaman məhdudiyyətləri
E) Psixoloji fəaliyyətin tezliklə bərpa olunması üçün cəhdlər göstərilir

154) Qısamüddətli psixoterapiyanın keçirilməməsi üçün istisna meyarı hansıdır?
A) Özünə xəsarət yetirmənin yüksək riski
B) Müalicə müqaviləsinin şərtlərinə əməl etmək bacarığı
C) Konkret səbəbi ifadə etmək və ya qəbul etmək
D) Orta emosional sarsıntı
E) Həkimlə pozitiv münasibətlər qurmaq bacarığı
155) Ər-arvad və ya ailə terapiyası nədir?
A) Pasiyentin erkən uşaq yaşlarında valideynləri ilə münasibətlərinin öyrənilməsi
B) Qrup şəkilli hipno-suggestiv terapiya
C) Bu, ailədəki münasibətlərin qiymətləndirilməsinə və yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş
terapevtik üsullardır
D) Autotreninq metodu
E) Psixi pozuntuların bir neçə qohumda eyni zamanda müalicə olunması
156) Bunlardan ailə psixoterapiyasının məqsədinə aid olmayanı hansıdır?
A) Psixoseksual inkişaf mərhələlərinin erkən uşaq yaşlarında müəyyənləşdirilməsi
B) Müxtəlif cinslər və nəsillər arasında rol əlaqələrinin normallaşdırılması
C) Ailədə patogen münaqişənin həll olunması və ya zəiflədilməsi
D) Bir-birininin emosional tələbatlarını qəbul etmək və başa düşmək
E) Ailə üzvlərinin ailə daxilində və ailədən kənar problemlərin həll etmək qabiliyyətinin
artması
157) Qrup psixoterapiyasında kiçik qrupda adətən neçə pasiyent iştirak edə bilər?
A) İştirakçıların sayının əhəmiyyəti yoxdur
B) 5 nəfərdən çox olmayaraq
C) 15-20
D) 2 nəfərdən çox olmayaraq
E) 8-10
158) Psixoterapiyanın hansı növü şizofreniyanın müalicəsi zamanı daha effektivdir?
A) İnterpersonal psixoterapiya
B) Hipnosuggestiv terapiya
C) Geştalt terapiya
D) Koqnitiv davranış terapiyası
E) Psixoanalitik terapiya
159) İnterpersonal psixoterapiya çərçivəsində fəsadlaşmış hüzn problem sahəsinə
nə aiddir?
A) Fiziki funksiyaların itirilməsi nəticəsində keçirilmiş ziddiyyətli hisslər
B) Sadalananların hamısı doğrudur
C) Sosial rolun itirilməsi nəticəsində keçirilmiş ziddiyyətli hisslər
D) Yaxın insanlarla münasibətin pozulub itirilməsi nəticəsində keçirilmiş ziddiyyətli hisslər
E) Yaxın insanın ölümü nəticəsində keçirilmiş hisslər
160) İnterpersonal psixoterapiyanın əsas kursunun keçirilməsi zamanı
psixoterapevtik sessiyalarin tezliyi bir qayda olaraq necə olur?

A) Hər gün
B) Həftədə 3-4 dəfə
C) Ayda 1 dəfə
D) 2 həftdə 1 dəfə
E) Həftədə 1-2 dəfə
161) Qısamüddətli psixoterapiyanın əsas kursunun keçirilməsi zamanı
psixoterapevtik sessiyalarin sayı nə qədər olur?
A) 2 - 3 sessiya
B) 16 - 20 sessiya
C) 40 - 50 sessiya
D) 30 - 40 sessiya
E) 50 sessiyadan artıq
162) Şizofreniya zamanı ailə psixoterapiyasının qarşısında hansı məqsədlər durur?
A) Müsbət ailə mühitinin dəstəklənməsi
B) Sadalananların hamısı doğrudur
C) Pasiyentin ailəsi ilə əməkdaşlıq
D) Gözlənilən nəticələrlə bağlı realistik proqnozlar
E) Ailənin digər üzvlərində emosional distressin azaldılması
163) İnterpersonal psixoterapiya kursu keçirilən zaman aşağıdakılardan hansı
“şəxslərarası rol konflikti”nin mərhələsi deyil?
A) Həllolunma mərhələsi
B) Qaçınma mərhələsi
C) Münasibətlərə yenidən baxış mərhələsi
D) Çıxılmaz vəziyyət mərhələsi
E) Münaqişəsinin uşaqlıq münasibətlərinə proyeksiyası
164) 22 yaşlı xəstədə psixomotor oyanılıq vəziyyətində stasionara qəbul edilir.
Xəstə bildirir ki, o “dahi adamdır” və “xüsusi” biliklərə malik olduğu üçün hansısa
adamlar onun düşüncələrinə nəzarət edirlər. Anamnezdən məlum olur ki, xəstənin
psixi vəziyyətində dəyişikliklər xarici provokasiyasız qəflətən meydana çıxmışdır.
Əhvali-ruhiyyənin xeyli dərcədə yüksəlməsi, coşğun xərəki aktivlik, çox danışma
müşahidə olunmuşdur. Hansı diaqnozun qoyulması daha məqsədəuyğundur?
A) Paranoid şizofreniya
B) Şizoaffektiv psixoz, maniakal tip
C) Kəskin şizofreniyaya bənzər psixotik pozuntu
E) Psixotik əlamətli maniakal epizod
165) Şizofreniyalı xəstə tipik antipsixotik, risperidon və olanzapinlə müalicə
cəhdlərinə zəif cavab vermişdir. Psixiatr klozapindən istifadə etməyi məsləhət görür.
Aşağıdakı faktorlardan hansı bu preparatın istifadəsinə əks göstərişdir?
A) Əvvəllər klozapindən istifadəsi zamanı xəstədə aqranulositozun olması
B) Əvvəllər təkrarlanan depressiv simptomların olması
C) Əvvəllər etaperazin qəbulu zamanı haloktareyanın olması
D) Zəif tardiv diskineziyanın olması
E) Haloperidol qəbulu zamanı əvvəllər müxtəlif ekstrapiramidal simptomların olması

166) Depressiyalı pasiyentlərlə interpersonal psixoterapiya apararkən əsas məqsəd
nədən ibarətdir?
A) Depressiv simptomların remissiyası
B) İnterpersonal fəaliyyətin aktivləşdirilməsi
C) Şəxslərarası problemlərin həll olunması
D) Sadalananların hamısı
E) Psixi sağlamlıq sahəsində maariflənmə
167) İnterpersonal psixoterapiya apararkən aşağıda göstərilən psixoterapevtik
üsulların hansından istifadə edilmir?
A) Sosial aktivliyin stimulyasiyası
B) Transfer analizi
C) Aydınlaşdırma
D) Rol oyunu
E) Ünsiyyət analizi
168) Aşağıdakılardan koqnitiv-davranış terapiyasına (KDT) aid olmayanı hansıdır?
A) Azad assosiasiyalar
B) Relaksasiya
C) Ekspozisiya
D) Möhkəmlətmə
E) Aversiya
169) Bunlardan hansı koqnitiv-davranış terapiyasının koqnitiv texnikasına aid deyil?
A) Yuxugörmələrin analizi
B) Problem həllərinin axtarışı
C) Məntiqi səhvlərin analizi
D) Fikirlərin dayandırılması
E) Avtomatik fikirlərin aşkara çıxarılması
170) Koqnitiv proses zamanı nə formalaşır?
A) Gələcəyi gözləmə
B) Sadalananların heç biri
C) Ətrafa münasibət
D) Sadalananların hamısı
E) Özünə münasibət

171) Yalnız “hər şey və ya heç nə”, “pis-yaxşı”, “qara-ağ” deyə ifrat düşünən insanın
təfəkkürü koqnitiv-davranış terapiyasında necə adlanır?
A) Selektiv filtrasiya
B) Dixotom (haçalanmış) təfəkkür
C) Hədsiz cavabdehlik
D) Şişirtmə
E) Əsassız nəticə
172) Əgər adam “mən səhvə yol vermişdim” əvəzinə “mən kütbeyinəm” deyirsə,
söhbət hansı koqnitiv səhvdən gedir?

A) Reallığı inkaretmə
B) Əsassız nəticə
C) Selektiv filtirasiya
D) Özünə bir ad qoymaq
E) Fövqəl nəticə
173) Əgər adam “həmişə” və “heç vaxt”, “hər şey” və “heç nə” kateqoriyaları ilə
düşünürsə, söhbət hansı koqnitiv səhvdən gedir?
A) Selektiv filtirasiya
B) Özünə bir ad qoymağa çalışmaq
C) Fövqəl nəticə
D) Reallığı inkar etmə
E) Hədsiz cavabdehlik
174) Koqnitiv psixoterapiya hansı psixi pozuntuların müalicəsində tətbiq edilir?
A) Təşvişli-fobiyalı pozuntularda
B) Depressiyalarda
C) Şizofreniyada
D) Psixosomatik pozuntularda
E) Sadalanan bütün pozuntularda
175) Z. Freydin nəzəriyyəsinə görə birincili proses hansı psixi fəaliyyət növünə
aiddir?
A) Sadalanan psixi fəaliyyət növlərinin hamısına
B) Şüurlu fəaliyyət
C) Sadalanan psixi fəaliyyət növlərinin heç birinə
D) Qeyri-şuurlu fəaliyyət
E) Şüuraltı fəaliyyət
176) Z. Freydin nəzəriyyəsinə görə, şəxsiyyətin hansı hissəsi daxili məqsədlər və
xarici aləm arasında bağlayıcı bənd rolunu oynayır?
A) “İdeal Mən” (İdeal Ego)
B) “Mən”(Ego)
C) Bütün cavablar doğrudur
D) “O” (İd)
E) “Fövqəl Mən” (Super Ego)
177) Z. Freydin nəzəriyyəsinə görə, psixoseksual inkişaf necə gedir?
A) Oral mərhələ, anal mərhələ, fallik mərhələ, Edip kompleksi mərhələsi, latent mərhələ,
genital mərhələ
B) Latent mərhələ, oral mərhələ, anal mərhələ, fallik mərhələ, Edip kompleksi mərhələsi,
genital mərhələ
C) Oral mərhələ, Edip kompleksi mərhələsi, anal mərhələ, genital mərhələ, latent mərhələ
D) Edip kompleksi mərhələsi, oral mərhələ, anal mərhələ, fallik mərhələ, genital mərhələ
E) Genital mərhələ, fallik mərhələ, oral mərhələ, Edip kompleksi mərhələsi, oral mərhələ
178) Psixoloji müdafiənin qeyri-yetkin mexanizmlərinə aşağıdakılardan hansı aid
deyil?

A) Sublimasiya
B) İnkar etmə
C) Sıxışdırıb çıxarma
D) Yerdəyişmə
E) Proyeksiya
179) Aşağıdakılardan psixoanalizin əsas texnikalarına aid olmayanı hansıdır?
A) Transfer və əkstransferin analizi
B) Yuxugörmələrin analizi
C) Müqavimətin aşkara çıxarılması
D) Təlqin etmə (suggerstiya)
E) Azad assosiasiyalar
180) K. Yunq, A. Adler, E. From, Q.S. Salivan, K. Horni hansı cərəyanın
nümayəndələridirlər?
A) Koqnitivizm
B) Biheyviorizm
C) Neofreydizm
D) Antipsixiatriya
E) Ekzistensializm
181) Qəbul edilməyən hiss və impulsların qeyri-şüurdan aktiv çıxarılması necə
adlanır?
A) İnkar etmə
B) Proyeksiya
C) Konversiya
D) Asketizm
E) Sıxışdırıb çıxarma
182) Daha erkən yaş dövrünə xas olan davranış tərzinə qayıtma necə adlanır?
A) Affektin təcrid edilməsi
B) Reqressiya
C) Sıxışdırıb çıxarma
D) Rasionalizasiya
E) İnkar etmə
183) Özünə məxsus fikir, hiss və arzuların qeyri-şüuri olaraq başqalarının ayağına
yazmaq necə adlanır?
A) Rasionalizasiya
B) İnkar etmə
C) Reqressiya
D) Sıxışdırıb çıxarma
E) Proyeksiya
184) Bu iddialardan rasional psixoterapiyaya aid olanı hansıdır?
A) Pasiyentin məntiqi inandırmaqdan ibarətdir
B) 1899-cu ildə Z. Freyd tərəfindən işlənib
C) Şüuraltı müdafiə mexanizmlərinə yönəlib

D) Yuxu vəziyyətində daha səmərəlidir
E) Psixoterapiyanın ən effektli metodlarındandır
185) Bu iddialardan autotreninq metoduna aid olanı hansıdır?
A) Suggestiv terapiyanın (təlqin etmə) variantlarından biridir
B) Pasiyent bunu müstəqil həyata keçirir
C) Sadalananların hamısı doğrudur
D) Bədənin relaksasiyasının inkişafına yönəlib
E) 1920-ci ildə Y. Şults tərəfindən işlənib
186) Aşağıdakı iddialardan suggestiv psixoterapiyaya aid olanı hansıdır?
A) Həm ayıq, həm də hipnotik yuxu vəziyyətində aparıla bilir
B) Pasiyenti məntiqi inandırmadan ibarətdir
C) Psixoterapiyanın ən universal metodudur
D) Sadalananların hamısı doğrudur
E) 1899-cu ildə Z. Freyd tərəfindən işlənib
187) Bu testlərin hansından iradi fəaliyyətin xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün
istifadə olunur?
A) Veksler testi
B) Ayzenk testi
C) Sadalanan bütün testlər
D) Tematik apperseptiv test (TAT)
E) Kettell testi
188) Rozentsveyq testindən nə üçün istifadə olunur?
A) İntellekti qiymətləndirmək üçün
B) Şəxsiyyət tipini qiymətləndirmək üçün
C) Yaddaş funksiyalarını qiymətləndirmək üçün
D) Sarışan fikirləri qiymətləndirmək üçün
E) Frustrasiyanı qiymətləndirmək üçün
189) Lyuşer testində nədən istifadə edilir?
A) Adam şəkillərindən
B) Müxtəlif rəngli kağız parçalarından
C) Piktoqramlardan
D) Mürəkkəb ləkələrindən
E) Həyat sujetlərinin təsviri verilmiş rəsmlərdən
190) Depressiyanın ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirmək üçün hansı testdən istifadə
olunur?
A) Pozitiv və Neqativ Simptomlar Cədvəli
B) Qısa Psixiatrik Qiymətləndirmə Cədvəli
C) Yel-Braun Cədvəli
D) Hamilton Reytinq Cədvəli
E) Yanq Cədvəli
191) Obsessiv-kompulsiv pozuntunun qiymətləndirilməsi üçün hansı testdən
istifadə olunur?
A) Qısa Psixiatrik Qiymətləndirmə Cədvəli

B) Pozitiv və Neqativ Simptomlar Cədvəli
C) Yel-Braun Cədvəli
D) Hamilton Reytinq Cədvəli
E) Yanq Cədvəli
192) Şizofreniyanın diaqnozlaşdırılması üçün hansı testdən istifadə olunur?
A) Zanq Cədvəli
B) Pozitiv və Neqativ Simptomlar Cədvəli
C) Yel-Braun Cədvəli
D) Yanq Cədvəli
E) Hamilton Reytinq Cədvəli
193) Aşağıda sadalanan Hamiltonun Depressiya Reytinqi Cədvəlinin ümumi balın
hansı göstəriciləri yüngül dərəcəli depressiv pozuntunun olmasını bildirir?
A) 1-3 ball
B) 8-13 ball
C) 19-22 ball
D) 3-7 ball
E) 14-18 ball
194) Bipolyar pozuntunun maniakal epizodunun qiymətləndirilməsi üçün hansı
testdən istifadə olunur?
A) Hamilton Reytinq Cədvəli
B) Pozitiv və Neqativ Simptomlar Cədvəli
C) Zanq Cədvəli
D) Yanq Cədvəli
E) Yel-Braun Cədvəli
195) Xəstənin özü tərəfindən depressiyanı qiymətləndirməsi üçün hansı testdən
istifadə olunur?
A) Yanq Cədvəli
B) Zanq Cədvəli
C) Yel-Braun Cədvəli
D) Qısa Psixiatrik Qiymətləndirmə Cədvəli
E) Hamilton Reytinq Cədvəli
196) Şizofreniyanın diaqnostikası zamanı hansı testdən istifadə olunur?
A) Qısa Psixiatrik Qiymətləndirmə Cədvəli
B) Qida qəbuluna münasibət testi
C) Hamilton Cədvəli
D) Zunq Cədvəli
E) Yel-Braun Cədvəli
197) Pozitiv və Neqativ Sindromlar Cədvəlində neçə pozitiv əlamət qiymətləndirilir?
A) 14
B) 7
C) 16
D) 10
E) 20

198) Pozitiv və Neqativ Sindromlar Cədvəlində neçə neqativ əlamət qiymətləndirilir?
A) 10
B) 14
C) 7
D) 20
E) 16
199) Pozitiv və Neqativ Sindromlar Cədvəlində neçə ümumi psixopatologiya əlaməti
qiymətləndirilir?
A) 7
B) 14
C) 20
D) 16
E) 10
200) Pozitiv və Neqativ Sindromlar Cədvəlində əlamətlərin ağırlığı necə hesablanır?
A) 1-dən 4-ə kimi
B) 1-dən 7-yə kimi
C) 0-dan 6-ya kimi
D) 0-dan 4-ə kimi
E) 1-dən 5-ə kimi
201) Haloperidolun təsir etmə mexanizmi necədir?
A) Dofamin reseptorlarını blokada edir
B) Katexolaminlərin udulmasını pozur
C) Serotonin sintezini inhibasiya edir
D) Asetilxolin ifraz edir
E) Dofamin reseptorlarını stimullaşdırır
202) Amitriptilinin təsir mexanizmi necədir?
A) Asetilxolin ifraz edir
B) Serotonin sintezini ingibasiya edir
C) Dofamin reseptorlarını blok edir
D) Katexolaminlərin geri udulmasını pozur
E) Dofamin reseptorlarını stimullaşdırır
203) Sadalanan xəstəliklərin hansında neyroleptiklərin istifadə olunması daha
məqsədə uyğundur?
A) Şizofreniya
B) Depressiv pozuntu
C) Epilepsiya
D) Posttravmatik stress pozuntusu
E) Obsessiv-kompulsiv pozuntu
204) Sadalanan xəstəliklərin hansında litium duzlarının istifadə olunması daha
məqsədə uyğundur?
A) Obsessiv-kompulsiv pozuntu

B) Demensiya
C) Epilepsiya
D) Şizofreniya
E) Bipolyar pozuntu
205) Sadalanan xəstəliklərin hansında nootropların istifadə olunması daha məqsədə
uyğundur?
A) Bipolyar pozuntu
B) Şizofreniya
C) MSS-nin üzvi pozuntuları
D) Obsessiv-kompulsiv pozuntu
E) Konversion pozuntusu
206) Aşağıdakı dərman preparatlarından hansılarının bir yerdə qəbul edilməsi
qətiyyən yolverilməzdir?
A) Amitriptilin və risperidon (rispolept)
B) Amitriptilin və МАО inhibitorları
C) Haloperidol və triheksifenidil (tsiklodol)
D) Diazepam və sertralin (zoloft)
E) Xlorpromazin (aminazin) və halloperidol
207) Haloperidol qəbulundan sonra əzələlərin gərginləşməsi, nitqin pozulması və üz
və boyun əzələlərinin spazmı müşahidə olunan kəskin şizofreniya tutmalı xəstəyə
hansı dərmanı təyin etmək lazımdır?
A) Amitriptilin
B) МАО inhibitorları
C) Litium
D) Triheksifenidil (tsiklodol)
E) Triflufenazin (stelazin)
208) Psixozların psixofarmakoterapiyasının effektini artırmaq üçün aşağıdakı
metodlardan psixiatriyada rəsmən istifadə olunmur?
A) Daha güclü təsirə malik preparatların tətbiqi
B) Homeopatik vasitələr
C) Psixotrop preparatların vena daxilinə yeridilməsi
D) Polifarmakoterapiya
E) Preparatın dozalarının artırılması
209) Hallusinator-sayıqlama oyanmasını aradan qaldırmaq üçün hansı preparatdan
istifadə etmək zəruridir?
A) Normotimik
B) Neyroleptik
C) Antidepressant
D) Nootrop
E) Trankvilizator
210) Kandinski-Klerambo sindromunu müalicə edərkən sadalanan preparatlardan
hansını seçmək lazımdır?
A) Amitriptilin

B) Pirasetam
C) Olanzapin
D) Litium
E) Relanium
211) Sadalanan preparatlardan normotimiklərə aid olanı hansıdır?
A) Haloperidol
B) Amitriptilin
C) Aminazin
D) Relanium
E) Litium
212) Stressə kəskin reaksiya vəziyyətində olan xəstəyə bu preparatlardan hansını
təyin etmək məqsədə müvafiqdir?
A) Amitriptilin
B) Fenobarbital
C) Diazepam
D) Pirasetam
E) Trifluperazin (stelazin)
213) Bu preparatlardan hansı ekstrapiramid simptomatikanın inkişafına gətirib
çıxara bilər?
A) Trifluperazin (stelazin)
B) Diazepam
C) Fenobarbital
D) Triheksifenidil (tsiklodol)
E) Amitriptilin
214) Bu preapartlardan hansı cəngolma əleyhinə deyil?
A) Carbamazepin (finlepsin)
B) Hamısı cəngolma əleyhinədir
C) Lamotricin (lamiktal)
D) Valproat (depakin)
E) Topiramat (topamaks
215) Diazepamın klinik təsirinə aid olmayanını göstərin:
A) Neyroleptiklərlə müalicə zamanı əzələ gərginliyini aradan qaldırmaq üçün istifadə
olunur
B) Təşviş və qorxunun kəskin formalarının müalicəsi
C) Hamısı doğrudur
D) Katatonik pozuntuların müalicəsində effektlidir
E) Epileptik statusun müalicəsi
216) Xlorpromazin (aminazin) hansı qrup neyroleptiklərə aiddir?
A) Sulpirid
B) Tioksanten
C) Neyroleptiklərə aid deyil
D) Butirofenon
E) Fenotiazin

217) Amitriptilin hansı qrup antidepressantlara aiddir?
A) Serotonin və noradrenalin interreseptor udulmasının seçici inhibitor (SNİUSİ)
B) Trisiklik (TSA)
C) Antidepressant deyil
D) Serotonin interreseptor udulmasının seçici inhibitor (SİUSİ)
E) MAO inhibitor
218) Lamotricin hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Antipsixotik
B) Anksiolitik
C) Nootrop
D) Antikonvulsant
E) Antidepressant
219) Risperidon hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Antipsixotik
B) Anksiolitik
C) Antikonvulsant
D) Nootrop
E) Antidepressant
220) Haloperidol hansı qrup neyroleptiklərə aiddir?
A) Butirofenon
B) Neyroleptik deyil
C) Fenotiazin
D) Tioksanten
E) Sulpirid
221) Klomipramin hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Antipsixotik
B) Antikonvulsant
C) Anksiolitik
D) Antidepressant
E) Nootrop
222) Valproat hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Nootrop
B) Antidepressant
C) Antikonvulsant
D) Anksiolitik
E) Antipsixotik
223) Xlorprotiksen hansı qrup neyroleptiklərə aiddir?
A) Tioksanten
B) Sulpirid
C) Butirofenon

D) Neyroleptiklərə aid deyil
E) Fenotiazin

224) Alprazolam hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Antikonvulsant
B) Nootrop
C) Antidepressant
D) Anksiolitik
E) Antipsixotik
225) Hidroksizin hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Nootrop
B) Antidepressant
C) Antipsixotik
D) Antikonvulsant
E) Anksiolitik
226) Venlafaksin hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Antidepressant
B) Nootrop
C) Anksiolitik
D) Antikonvulsant
E) Antipsixotik
227) Sulpirid hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Anksiolitik
B) Nootrop
C) Antidepressant
D) Antipsixotik
E) Antikonvulsant
228) Ziprazidon hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Anksiolitik
B) Antikonvulsant
C) Nootrop
D) Antipsixotik
E) Antidepressant
229) Zuklopentiksol hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Antidepressant
B) Nootrop
C) Antipsixotik
D) Antikonvulsant
E) Anksiolitik
230) Bromozepam hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?

A) Nootrop
B) Antidepressant
C) Antikonvulsant
D) Antipsixotik
E) Anksiolitik
231) Sertralin hansı qrup antidepressantlara aiddir?
A) MAO inhibitor
B) Andidepressant deyil
C) Trisiklik (TSA)
D) Serotonin interreseptor udulmasının seçici inhibitor (SİUSİ)
E) Serotonin və noradrenalin interreseptor udulmansının seçici inhibitor (SNİUSİ)
232) Fluoksetin hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Anksiolitik
B) Antidepressant
C) Antipsixotik
D) Nootrop
E) Antikonvulsant
233) Maprotilin hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?
A) Antipsixotik
B) Nootrop
C) Antidepressant
D) Antikonvulsant
E) Anksiolitik
234) Sadalanan preparatlardan hansı MAO geri dönən inhibitordur?
A) Essitalopram
B) Moklobemid (auroriks)
C) Fenelzin
D) Amitriptilin
E) Maprotilin
235) Fenelzin hansı sinif antidepressantlara aiddir?
A) Serotoninin geri udulmasının sellektiv inhibitoru
B) МАО geri dönməyən inhibitor
C) МАО geri dönən inhibitor
D) Antidepressiv təsirə malik deyil
E) Monoaminlərin geri udulmasının qeyri-sellektiv inhibitoru
236) Valproatın (depakin, konvuleks) terapevtik aktivlik spektrinə aid olmayanı
hansıdır?
A) Bipolyar pozuntunun profilaktikası
B) Epilepsiyanın müalicəsi
C) Maniakal epizodların müalicəsi
D) Miqrenin müalicəsi
E) Sadalananların hamısı valproatın terapevtik aktivlik spektrinə daxildir

237) Tritsiklik antidepressantların təyini aşağıdakı halların hansında əks-göstəriş
deyil?
A) Kəskin ürəyik çatmamazlığı
B) Qlaukoma zamanı
C) Neyroleptiklərin qəbulu zamanı
D) Prostat adenoması zamanı
E) Mədə xorası zamanı
238) Valproat (depakin, konvuleks) təyinatına qəti əks göstəriş olanı hansıdır?
A) Ürək-damar xəstəlikləri
B) Böyrək xəstəlikləri
C) MSS xəstəlikləri
D) Qaraciyər xəstəliyi
E) Bütün sadalanan xəstəliklər
239) Litiumun kənar effektlərinə hansı aid deyil?
A) Qalxanabənzər vəzin funksiyalarının pozulması
B) Böyrək pozuntuları
C) Aritmiya və EKQ dəyişiklikləri
D) Respirator pozuntular
E) MSS-nin pozulmaları
240) Böyüklər üçün haloperidolun orta sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 300-600 mq
B) 5-20 mq
C) 1,5-4 mq
D) 60-100 mq
E) 30-80 mq
241) Trifluoperazinin böyüklər üçün adi orta sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 100-200 mq
B) 200-300 mq
C) 60-100 mq
D) 1,5-4 mq
E) 15-50 mq
242) Zuclopenthixol adi orta sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 150-600 mq
B) 1,5-4 mq
C) 20-50 mq
D) 30-60 mq
E) 10-30 mq
243) Amitriptilinin böyüklər üçün orta sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 200-400 mq
B) 50-150 mq

C) 2-10 mq
D) 75-300 mq
E) 500 -1000 mq
244) Diazepamın böyüklər üçün adi orta sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 2-5 mq
B) 10- 30 mq
C) 500 -1000 mq
D) 50-150 mq
E) 200-400 mq
245) Delay və Denniker tərəfindən kəşf edilmiş ilk neyroleptik necə adlanır?
A) Rezerpin
B) Haloperidol
C) Xlorpromazin
D) Levomepromazin
E) Tioridazin
246) Metilfenidat psixostimulyatoru hansı vəziyyətlərin müalicəsində istifadə
olunur?
A) Maniakal epizod
B) Diqqətin çatışmazlığı ilə hiperkinetik pozuntusu
C) Şizofreniya
D) Obsessiv-kompulsiv pozuntu
E) Epilepsiya
247) Xlorpromazin (aminazin), Promazin (propazin) və Levomepromazinin (tizersin)
kimyəvi tərkibi nədən ibarətdir?
A) Piperazin fenotiazinlər
B) Butirofenonlar
C) Piperidin fenotiazinlər
D) Tioksantenlər
E) Alifatik fenotiazinlər
248) Etaperazin, Trifluoperazin və Tioproperazinin kimyəvi tərkibi nədən ibarətdir?
A) Piperazin fenotiazinlər
B) Butirofenonlar
C) Alifatik fenotiazinlər
D) Tioksantenlər
E) Piperidin fenotiazinlər
249) Tioridazin , Perisiozin və Pipotiazinin kimyəvi tərkibi nədən ibarətdir?
A) Alifatik fenotiazinlər
B) Butirofenonlar
C) Piperidin fenotiazinlər
D) Piperazin fenotiazinlər
E) Tioksantenlər

250) Droperidol, Haloperidol və Trifluperidolun (trisedil) kimyəvi tərkibi nədən
ibarətdir?
A) Piperidin fenotiazinlər
B) Alifatik fenotiozinlər
C) Piperazin fenotiazinlər
D) Butirofenonlar
E) Tioksantenlər
251) Bu preparatlardan daha çox ekstrapiramidal simptomlar yaradanı hansıdır?
A) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
B) Antidepressantlar
C) Nootroplar
D) Neyroleptiklər
E) Normotimiklər (əhval-ruhiyyə stabilizatorları)
252) Ən çox antixolinergetik kənar təsirləri yaradan preparatı hansıdır?
A) Normotimiklər (əhval-ruhiyyə stabilizatorları)
B) Klassik neyroleptiklər
C) Tritsiklik Antidepressantlar
D) Nootroplar
E) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
253) Daha çox gecikmiş diskeniziya yarada bilən preparat hansıdır?
A) Neyroleptiklər
B) Antidepressantlar
C) Nootroplar
D) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
E) Normotimiklər (əhval-ruhiyyə stabilizatorları)
254) Bu preparatlardan daha çox dərman asılılığı yaradanı hansıdır?
A) Neyroleptiklər
B) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
C) Antidepressantlar
D) Normotimiklər (əhval-ruhiyyə stabilizatorları)
E) Nootroplar
255) Neyroleptiklərin qəbulu zamanı xəstələrdə menstrual tsiklin pozulması nə ilə
bağlı ola bilər?
A) Hipotenziv təsirlə
B) Yubanmış diskineziya ilə
C) Prolaktinin artması ilə
D) Ekstrapiramid (nevroloji) effektlərlə
E) Sedativ təsirlə
256) Olanzapinin tövsiyə olunan maksimal sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 20 mq
B) 50 mq

C) 100 mq
D) 5 mq
E) 2 mq
257) Bədxassəli neyroleptik sindromun inkişaf riski faktorlarına nə aiddir?
A) Normadan az qidalanma
B) Isti hava şəraiti
C) Müşayiət edən somatik xəstəliklər
D) Hamısı doğrudur
E) Dehidratasiya
258) Antidepressantlarla müalicə zamanı rezistentliyi aradan qaldırmaq üçün
sadalanan metodların hansından istifadə olunur?
A) Terapiyanın dəyişdirilməsi - əsas preparatı, digər sinifdən olan antidepressanta
dəyişmək
B) Hazırki müalicəyə antidepressant olmayan, lakin onun effektini gücləndirən
preparatların əlavə edilməsi
C) Bütün cavablar doğrudur
D) Optimizasiya - dozanın fərdi adekvatlığının yoxlanılması
E) Psixoterapiyayanın əlavə edilməsi
259) Antidepressantlar hansı hallarda effektiv deyil?
A) Bulimiya
B) Obsessiv-kompulsiv pozuntu
C) Enurez
D) Depressiya
E) Deliriy
260) Gecə enurezi müalicəsi zamanı bunlarda ən effektli olanı hansıdır?
A) Milnasepran
B) Fluoksetin
C) Trazadon
D) İmipramin
E) Sitalopram
261) Benzodiazepinlə yüksək dozası ilə intoksikasiya zamanı hansı antaqonist
istifadə olunur?
A) Flumazenil
B) Nalokson
C) Piridoksin
D) Pirasetam
E) Kordiamin
262) Litiumun terapevtik konsentrasiyalarından irəli gələn stabil tremorun qarşısını
almaq üçün hansı üsul effektli deyil?
A) Litium dozasının aşağı salınması
B) Diazepamın təyini
C) Həblərin qəbul edilməsi rejimini dəyişməsi (preparatın bir dəfə axşam qəbul olunması)

D) Kofein qəbulunun (medikamentoz, yaxud qidanın tərkibində) istisna edilməsi
E) β-blokatorların (propranolol) təyini
263) Asetilxolinin metabolizminin inhibitoru olan takrin preparatından hansı
pozuntular zamanı istifadə olunur?
A) Şizofreniya
B) Epilepsiya
C) Bipolyar affektiv pozuntu
D) Altsheymer xəstəliyi
E) Kəllə-beyin travması
264) Xroniki (kəskin olmayan) aqressivliyin müalicəsi zamanı hansı preparatlardan
istifadə oluna bilər?
A) Karbamazepin
B) Litium
C) β-blokatorlar
D) Valproatlar
E) Hamısı doğrudur
265) Depressiv epizodun profilaktik terapiyası barədə qərar nəyə əsaslanmalıdır?
A) Sui-qəsd davranış riski
B) Kənar effektlərin yaranma riski
C) Hamısı doğrudur
D) Depressiv vəziyyətlərin yaranma tezliyi
E) Depressiv epizodun ağırlığı
266) Neyroleptiklərin təsir mexanizmi ilə əlaqədar müasir fərziyyədə onların, əsasən,
nəyə təsir göstərdiyi bildirilir?
A) Serotoninergik sistemə
B) Heç biri doğru deyil
C) Neyromediator sistemə
D) Dofaminergik sistemə
E) Bütün cavablar doğrudur
267) Müasir fikirlərə görə, benzodiazepinlərin anksiolotik effekti nəyin stimulyasiyası
ilə şərtləndirilib?
A) Serotonin reseptorları
B) QAYT (qamma aminoyağ turşusu)-reseptorlar
C) Bütün sadalanan reseptorlar
D) Cavabların heç biri doğru deyil
E) Dofamin reseptorları
268) Litium terapiyası zamanı aşağıdakılardan hansı tövsiyə olunur?
A) İçilən suyun miqdarının azaldılması
B) Diuretik, iltihab əleyhinə preparatlar və hipertoniya əleyhinə preparatlardan istifadə
zamanı ehtiyatlı olmaq
C) Hamısı doğrudur

D) Litiumla zəngin olan məhsulların (hisə verilmiş məhsullar, bərk pendirlərin bəzi növləri,
qırmızı şərab) məhdudlaşdırılması
E) Artıq duz istifadəsini saxlamaq
269) Litiumun yaratdığı ağır toksiki vəziyyətin və artıq dozalanmanın əlamətləri
hansılardır?
A) Ağızda metal tamı
B) İfadə olunmuş tremor
C) Bütün cavablar doğrudur
D) Dizartriya və ataksiya
E) Susuzluq
270) Yuxunun deprivasiyası metodu hansı pozuntunun müalicəsində istifadə
olunur?
A) Epilepsiya
B) Depressiya
C) Nevrasteniya
D) Hamısı düzdür
E) Şizofreniya
271) Psixomotor oyanmanın qısa müddətdə qarşısını almaq nəyə görə zəruridir?
A) Effektiv müalicə aparmağa yol vermək üçün
B) Hamısı doğrudur
C) Xəstənin fiksasiya etməyə zərurət qalmaması üçün
D) Xəstə tərəfindən zorakılıq aktlarının ehtimalını aşağı salmaq üçün
E) Diaqnostik tədbirləri asanlaşdırmaq üçün
272) Liverpul Universitetinin Neyroleptiklərin Kənar Təsirlərinin Qiymətləndirmə
Cədvəlinə (LUNSERS) daxil olan əlamətlərin şərti qruplarına aşağıda
sadalananlardan hansılar aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Psixi kənar təsirlər qrupu
C) Ekstrapiramid kənar təsirlər qrupu
D) Vegetativ kənar təsirlər qrupu
E) Antixolinerqik kənar təsirlər qrupu
273) Liverpul Universitetinin Neyroleptiklərin Kənar Təsirlərinin Qiymətləndirmə
Cədvəlinə (LUNSERS) daxil olan əlamətlərin şərti qruplarına aşağıda
sadalananlardan hansılar aiddir?
A) Allergik reaksiyalar kənar təsirlər qrupu
B) Digər kənar təsirlər qrupu
C) Hormonal kənar təsirlər qrupu
D) Yayındırıcı əlamətlər qrupu
E) Sadalananların hamısı

274) Akatiziya nə deməkdir?
A) Ortostatik hipotoniya

B) Əzələ gərginliyi, hipokineziya, sakitlik tremoru
C) Patoloji hövsələsizlik
D) Üz hiperkinezləri (çeynəmə hərəkətləri, dil tremoru, göz qırpma)
E) Kardioqrammada QT intervalının uzadılması
275) Neyroleptiklərin parkinsonik təsiri özünü nədə göstərir?
A) Əzələ gərginliyi, hipokineziya, sakitlik tremoru
B) Ortostatik hipotoniyada
C) Üz hiperkinezləri (çeynəmə hərəkətləri, dil tremoru, göz qırpma)
D) Kardioqrammada QT intervalının uzadılması
E) Patoloji hövsələsizlik
276) Tardiv diskineziya özünü nədə göstərir?
A) Əzələ gərginliyi, hipokineziya, sakitlik tremoru
B) Patoloji hövsələsizlik
C) Ortostatik hipotoniyada
D) Üz hiperkinezləri (çeynəmə hərəkətləri, dil tremoru, göz qırpma)
E) Kardioqrammada QT intervalının uzadılması
277) Neyroleptiklərin M- xolinoblokator təsiri özünü nədə göstərir?
A) Patoloji hövsələsizlik
B) Ortostatik hipotoniyada
C) Əzələ gərginliyi, hipokineziya, sakitlik tremoru
D) Ağızda quruluq, sidik ifrazın çətinləşməsi, qlaukomanın kəskinləşməsi
E) Üz hiperkinezləri (çeynəmə hərəkətləri, dil tremoru, göz qırpma)
278) Aşağıdakı kimyəvi siniflərdən tipik neyroleptiklərə aid olmayanı hansıdır?
A) Tioksanten
B) Fenotiazinin alifatik törəmələri
C) Fenotiazinin piperazin törəmələri
D) Butirofenonlar
E) Monoaminoksidaza inhibatorları
279) Aşağıdakı preparatlardan tritsiklik antidepressantlara hansı aid deyil?
A) Trazodon
B) İmipramin
C) Klomipramin
D) Amitriptilin
E) Nortriptilin
280) Bu preparatlardan hansını MAO inhibitorlarla birgə qəbul etmək olmaz?
A) Paraksitin
B) Amitriptilin
C) Trifluoperazin
D) Sertralin
E) Bütün cavablar doğrudur
281) Sadalanan neyroleptiklərdən hansı orqanizmdən ən gec xaric olunur?

A) Tioridazin
B) Haloperidol-dekanoat
C) Etaperazin
D) Klozapin
E) Trifluoperazin
282) İlk neyroleptik neçənci ildə təcrübəyə tətbiq edilib?
A) 1972
B) 1953
C) 1980
D) 1968
E) 1944
283) Neyroleptiklərdən istifadəni ilk dəfə kim təklif edib?
A) Emil Krepelin və Eugen Bleuler
B) Jan Deley və Pyer Denniker
C) Avrutskiy Q.Y və Neduva A.A.
D) Albert Ellis və Aaron Bek
E) Maşkovskiy M.D.
284) Öz psixi vəziyyətinə görə ətrafdakılar və özü üçün təhlükəli olan, intensiv və
daimi müşahidə tələb edən, stasionar müalicəyə və müşahidəyə ehtiyacı olan
şəxslər barəsində hansı növ məcburi müalicə təyin edilir?
A) Penitensiar Xidmətin Müalicə Müəssisəsində stasionar məcburi müalicə
B) Ümumi tipli psixiatriya stasionarında məcburi müalicə
C) İxtisaslaşdırılmış psixiatriya stasionarında məcburi müalicə
D) Məcburi ambulatoriya müşahidəsi və psixiatr müalicəsi
E) İxtisaslaşdırılmış psixiatriya stasionarında intensiv müşahidə altında məcburi müalicə
285) Barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlər təyin edilmiş şəxs bu tədbirin ləğv
edilməsi və ya dəyişdirilməsi məsələsinin həll edilməsi məqsədi ilə hansı
müddətdən gec olmayaraqa həkim-psixiatr komissiyasında baxışdan keçirilməlidir?
A) 6 ay müddətində bir dəfədən az olmayaraq
B) 1 il müddətində bir dəfədən az olmayaraq
C) 3 ay müddətində bir dəfədən az olmayaraq
D) 2 ay müddətində bir dəfədən az olmayaraq
E) 1 ay müddətində bir dəfədən az olmayaraq
286) Ekspert hansı hallarda məhkəmə-psixitarik ekspertizasının aparılmasından
imtina edə bilər?
A) Ekspertin həyatı və sağlamlığı üçün real təhlükə mövcud olduqda
B) Bütün cavablar doğrudur
C) Məhkəmə psixitarik ekspertizasının təyin edilməsinin prosesual qaydası pozulduqda
D) Ekspertiza aparmaq üçün təqdim olunmuş materiallar kifayət qədər olmadıqda və
onların tamamlanması barədə ekspertin vəsatəti təmin edilmədikdə
E) Verilən suallar ekspertin zəruri biliyindən kənara çıxdıqda

287) Hansı hallarda qiyabi məhkəmə-psixiatrik ekspertizası təyin edilir?
A) Bütün cavablar doğrudur
B) Təkrar məhkəmə-psixiatrik ekspertizası təyin edildikdə
C) Yoxlanılan şəxsin ekspert komissiyasına təqdim olunması qeyri-mümkün olduqda
D) Yoxlanılan şəxs xüsusi ilə ağır cinayət törətdikdə
E) Əlavə məhkəmə-psixiatrik ekspertizası təyin edildikdə

288) 24 yaşlı qadın əhvali-ruhiyyənin dayanıqlı enməsi, həyata marağının itməsi, tez
yorulma, yuxusuzluq, iştahsızlıq şikayətləri ilə əlaqədar ambulator qaydada psixiatra
müraciət etmişdir. Dediyinə görə artiq 1 aya yaxındır ki, belə vəziyyətdədir. Əvvəllər
hər hansı psixi pozuntu keçirməyib. Pasiyentə orta dərəcəli depressiv epizod
diaqnozu qoyulmuş və sertralin 100 mq/sut. təyin edilmişdir. 4 həftədən sonra təkrar
müayinə zamanı pasient dərman qəbuluna başlayandan az müddət sonra əhvaliruhiyyəsinin yaxşılaşdığını qeyd edir. O, həmçinin bildirir ki, ruh yüksəkliyi duyur,
ona sanki güc gəlib, sutkada 12-14 saat işləyə bilir və yorğunluq hiss etmir. Gecələr
cəmi 3 saata yatsa da, günortalar yuxulu olmur. Verbal kontaktda nitqi
sürətlənmişdir, tez-tez söhbətin mövzusunu dəyişir. Gələcək müalicə taktikasında
daha məqbul olan yanaşmanı qeyd edin.
A) Sertralinin dozasını azaltmaq əhvali-ruhiyyə stabilizatoru təyin etmək
B) Sertralinin dozasını azaltmaq, yanaşı olaraq koqnitiv-biheyvioral terapiya təyin etmək
C) Sertralinin dozasını azaltmaq
D) Sertralini kəsmək və əhvali-ruhiyyə stabilizatoru təyin etmək
E) Sertralinin dozasını azaltmaq və diazepam təyin etmək

289) 19 yaşlı gənc “ağır dərəcəli depressiv epizod psixotik epizodlarla” diaqnozu ilə
stasionar müalicədə olmuşdur. Sertralin (sutkada 150 mq) və risperidon (sutkada
4mq) qəbul etmişdir. Müalicənin gedişində 8 həftə ərzində psixi vəziyyəti
normallaşmış, həm psixotik, həm də depressiv əlamətlərə görə vəziyyəti remissiya
kimi qiymətləndirilmişdir. Pasiyentin anamnezində əvvəllər hər hansı psixi
pozuntular qeyd olunmayıb. Yaxın 3 ay müddəti üçün daha münasib olan müalicə
taktikasını göstərin.
A) Risperidonu tədricən kəsmək, sertralini qoruyucu dozalara qədər azaltmaq
B) Risperidonu və sertralini qoruyucu dozalara qədər azaltmaq
C) Təyin olunmuş müalicə sxemini davam etdirmək
D) Risperidonu və sertralini tədricən kəsmək
E) Risperidonu tədricən kəsmək, sertralini həmin dozada davam etdirmək
290) 28 yaşlı qadın orta dərəcəli depressiv epizod diaqnozu ilə ambulator
müalicədədir. Depressiyanın qiymətləndirilməsi üçün Hamilton cədvəli üzrə 18 bal
qeydə alınmışdır. Anamnezindən məlumdur ki, əvvəllər hər hansı psixi pozuntu
müşahidə edilməmişdir. Sutkada 50 mq dozasında fluvoksamin təyin edilmişdir. 8
həftə ərzində fluvoksaminin dozası tədricən artırılaraq 300 mq-a çatdırılmışdır. Psixi
vəziyyətində nəzərə çarpan dinamika qeyd olunmamışdır. Hamilton cədvəli üzrə
təkrari qiymətləndirmədə göstəricisi 17 bal olmuşdur. Fluvoksaminin qəbulu ilə

əlaqədar ciddi kənar təsir müşahidə edilməyib. Gələcək medikamentoz müalicə
taktikasında daha məqbul olan yanaşmanı qeyd edin:
A) Fluvoksaminin dozasını əvvəlki səviyyədə saxlamaqla müalicə sxeminə trisiklik
antidepressant əlavə etmək
B) Fluvoksamini serotoninin geriyə tutulmasının selektiv inhibitoru qrupuna aid olan digər
antidepressantla əvəz etmək
C) Fluvoksamini trisiklik antidepressantla əvəz etmək etmək
D) Fluvoksaminin dozasını əvvəlki səviyyədə saxlamaqla müalicə sxeminə əhvali-ruhiyyə
stabilizatoru əlavə etmək
E) Fluvoksaminin dozasını 400 mq-dək artırmaqda davam etmək

291) Orta dərəcəli depressiv epizod diaqnozu ilə ambulator müalicədə olan 24 yaşlı
qadın sutkada 100 mq dozada sertralinlə müalicə qəbul etmişdir. Suisidal cəhd
etməsi ilə (bir dəfəyə 20 tablet sertralin qəbul etmişdir) əlaqədar psixiatriya
stasionarına yerləşdirilmişdir. Stasionara qəbul edildikdən sonra xəstədə aşağıdakı
simptomlar müşahidə edilmişdir: qarında ağrılar, meteorizm, ishal, bədən
temperaturu 38,2º C, nəbz – 110 vurğu/dəq., arterial təzyiq 160/110 mm civ. süt.,
əzələ hipertonusu, mioklonik dartınmalar, bəbəklərin genişlənməsi və işığa
reaksiyanın zəifləməsi, vətər reflekslərinin yüksəlməsi. Təsvir olunmuş vəziyyətin
müalicə sxemini seçin.
A) Sertralini kəsmək, siproheptadin və diazepam təyin etmək
B) Sertralinin dozasını azaltmaq, diazepam və propranolol təyin etmək
C) Sertralinin dozasını azaltmaq, diazepam təyin etmək
D) Sertralini kəsmək, diazepam və monoaminoksidazanın (MAO) inhibitorunu təyin etmək
E) Sertralini kəsmək, amitriptillin, diazepam və siproheptadin təyin etmək
292) 38 yaşlı pasiyent əhval-ruhiyyəsinin aşağı olması, həyata marağının itməsi, tez
yorulma, yuxusuzluq, iştahasızlıq şikayətləri ilə ambulator yardım üçün həkimə
müraciət etmişdir. Pasiyentin dediyinə görə 3 ay belə vəziyyətdə olmuşdur.
Ambulator müalicədə sertralin (sutkada 100 mq) təyin edilmişdir. 6 həftə
müddətində aparılmış müalicədən sonra pasiyent qeyd edir ki, onun əhvali-ruhiyyəsi
yaxşılaşmış, iş qabiliyyəti, yuxusu və iştahası bərpa olunmuş, yenidən həyata
marağı yaranmışdır. Bunlarla yanaşı pasient qeyd edir ki, preparatı ilk dəfə qəbul
etdiyi günlərdə dövri olaraq başağrısı və ürəkbulanma baş verib. Müalicə
başlandıqdan 6 həftə sonra təkrari müayinə zamanı ürəkbulanma qeyd edilmir,
başağrılarının tezliyi və intensivliyi azalıb. Gələcək müalicə taktikasına daha uyğun
yanaşmanı göstərin.
A) Müalicə sxeminə diazepamı əlavə etmək
B) Sertralini başqa antidepressantla əvəz etmək
C) Sertralinin dozasını əvvəlki səviyyədə saxlamaq və əlavə təsirlərin monitorinqini
aparmaq
D) Sertralinin dozasını azaltmaq
E) Sertralini kəsmək
293) 65 yaşlı kişi son 6 həftə ərzində daimi olaraq ruh düşkünlüyü şikayəti ilə tibbi
kömək üçün müraciət etmişdir. Bu hal 42 il birgə ömür sürdüyü həyat yoldaşının
qəfil vəfatından sonra yaranmışdır. Pasiyentdə yuxu pozğunluğu, iştaha

pozğunluğu, bədən çəkisinin 8 kq azalması qeyd olunur. Pasiyent qeyd edir ki,
həyatda qaldığı üçün özünü günahkar hiss edir. Pasiyent həmçinin son bir neçə
gündə bədənin daxilən çürüdüyünü hiss etdiyini qeyd edir. Pasiyentdə
hallüsinasiyalar qeyd edilmir: mərhum həyat yoldaşının o biri dünyada qovuşmaq
üçün onu sui-qəsdə çağırdığını deyir. Anamnezində əvvəllər keçirmiş olduğu psixi
xəstəliklər barədə məlumat yoxdur. Ehtimalı yüksək olan diaqnozu göstərin.
A) Şizofreniya
B) Bipolyar pozuntu
C) Stressə kəskin reaksiya
D) Şizoaffektiv pozuntu – depressiv tip
E) Ağır dərəcəli depressiv epizod, psixotik simptomlarla
294) Gecə kəskin baş ağrıları, ürəkbulanma, qusma, yüksək arterial təzyiq (210/160
mm.c.st.) səbəbindən 32 yaşlı kişi təcili yardım şöbəsinə yerləşdirilmişdir.
Anamnezə görə əvvəl heç bir somatik patologiyadan əziyyət çəkməyib. Depressiv
pozuntu ilə əlaqədar müalicə alır. Pasiyent qeyd edir ki, simptomların meydana
çıxmasından 3 saat əvvəl şam yeməyi zamanı 2 qədəh şərab içmişdir. Qəbul edilmiş
qida ilə hansı preparatın qarşılıqlı təsiri pasiyentin klinik vəziyyətə düşməsinə
yüksək ehtimalla səbəb olub?
A) Sertralin
B) Аmitriptillin
C) Sitalopram
D) Moklobemid
E) Trazadon
295) 32 yaşlı pasiyent ağır dərəcəli depressiv epizod diaqnozu ilə stasionar müalicə
alır. Xəstəxanada 12 həftə müddətində dərman müalicəsinin müxtəlif sxemləri tətbiq
edilmişdir. Müalicəyə baxmayaraq pasiyentin vəziyyətində yaxşılaşma qeyd
olunmayıb. Pasiyentə elektrokonvulsiv terapiya təyin etmək planlaşdırılır.
Elektrokonvulsiv terapiya təyin olunan zaman pasiyent sertalin(sutkada 200mq), və
lamotrijin (sutkada 300 mq) ilə müalicə alır. Elektrokonvulsiv terapiyanın tətbiqi
zamanı medikamentoz müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Pasiyentin aldığı medikamentoz müalicəni davam etdirmək
B) Sertralin və lamotrijinin dozasını başlanğıc dozaya qədər endirmək
C) Lamotrijini kəsmək və sertralini əvvəlki dozada saxlamaq
D) Sertralini kəsmək və lamotrijini əvvəlki dozada saxlamaq
E) Sertralin və lamotrijini kəsmək və elektrokonvulsiv terapiya qurtardıqdan sonra
medikamentoz müalicəni davam etdirmək
296) Depressiv pozuntudan əziyyət çəkən 29 yaşlı pasiyent ambulator psixiatrik
yardıma müraciət etmişdir. Anamnezə görə, əvvəllər psixi pozuntuya görə müalicə
almayıb. Anamnezdən məlumdur ki,14 ay əvvəl pasiyent hepatit A keçirib. Psixiatrik
köməyə müraciət edən zaman pasiyentdə qaraciyər fermentlərinin müayinə
nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur: ALT – 180 v/l, AST –85v/l. Depressiyanın
müalicəsi üçün ilk seçim preparatını göstərin.
A) Klomipramin
B) Fluoksetin

C) Milnasipran
D) Fluvoksamin
E) Amitriptilin
297) 34 yaşlı qadın depressiv pozuntu diaqnozu ilə əlaqədar müalicə alır.
Depressiyanın tipik simptomları (əhval-ruhiyyənin aşağı enməsi) ilə yanaşı,
pasiyentdə emosional reaktivlik, hipersomniya, iştahanın artması və bədən çəkisinin
artması müşahidə edilir. Sertralinlə 4 həftəlik müalicə zamanı (sutkalıq doza tədricən
50 mq-dan 200 mq-a qaldırılıb) pasiyentin klinik vəziyyətində əhəmiyyətli dəyişiklik
qeydə alınmayıb. Gələcək müalicə taktikası üçün ən uyğun yanaşma hansıdır?
A) Sertralinin əvvəlki dozada saxlanılması və əlavə olaraq tsiklik antidepressantın təyin
edilməsi
B) Sertralinin kəsilməsi və əhvali-ruhiyyə stabilizatorunun təyini
C) Sertralinin kəsilməsi və MAO inhibitorunun təyini
D) Sertralinin dozasının tədricən 300 mq-a çatdırılması
E) Sertralinin kəsilməsi və tsiklik antidepressların təyini
298) 34 yaşlı qadın orta ağırlıqlı depressiv epizod diaqnozu ilə ambulator müalicə
olunaraq sutkada 20 mq dozada sitolopram qəbul edir. 4 həftə medikamentoz
terapiyadan sonra pasiyentin vəziyyəti stabilləşmiş və simptomatik remissiyaya
çatmışdır. Müalicə dövründə dərman preparatının hər hansı ciddi nəzərə çarpan
əlavə təsiri qeyd olunmamışdır. Müalicə davam etdirilərkən aşağıda sadalanan əlavə
təsirlərdən hansının daha çox yaranma ehtimalı var?
A) Ürəkbulanma
B) Qusma
C) Tremor
D) İnsomniya
E) Anorqazmiya
299) 39 yaşlı qadın “depressiv pozuntu, psixotik simptomlarla” diaqnozu ilə
stasionar müalicə daxil olmuşdur. Antidepressantlar və neyroleptiklərlə müalicə
olunur. Müalicə başladıqdan 3 həftə sonra pasiyent süd vəzilərində yaranan
gərginlik və ağrılardan şikayət edir. Pasiyentin süd vəzilərindən az miqdarda süd
ifrazı müşahidə olunur. Növbəti aybaşının 1 həftə gecikdiyi qeyd edilir. Qeyd edilən
simptomları yüksək ehtimalla, yarada bilən preparatı göstərin.
A) Kvetiapin
B) Sertralin
C) Risperidon
D) Olanzapin
E) Paroksetin

300) 42 yaşlı kişi çoxlu miqdarda amitriptillin tabletləri qəbul edərək intihar etməyə
cəhd göstərmişdir. Həyat üçün təhlükəli olan hansı fəsadın yaranma ehtimalı var?
A) Ürək tamponadası
B) Ürək keçiriciliyinin pozulması və aritmiya

C) Miokardit
D) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası
E) Koronar arteriyaların massiv trombozu

301) 24 yaşlı kişi pasiyent antidepressantla (sertralin 75 mq) qoruyucu müalicə
qəbul edir. Pasiyent vaxtaşırı pivə qəbul edir. Hansı əlavə təsirin yaranması ehtimalı
daha yüksəkdir?
A) Şəkərli diabet
B) Erektil disfunksiya
C) Alkoqolun təsirinin güclənməsi
D) Alkoqol abstinensiyası
E) Serotonin sindromu
302) Depressiv pozuntusu olan uşaqlar və yeniyetmələr üçün ilkin olaraq (ilk 4 həftə
ərzində) hansı müalicə seçilməlidir?
A) Serotoninin geriyə tutulmasının selektiv inhibitoru
B) Psixoterapiya
C) MAO inhibitoru
D) Serotonin və noradrenalinin geriyə tutulmasının selektiv inhibitoru
E) Trisiklik antidepressant
303) Hansı yaşdan yuxarı depressiv pozuntusu olan uşaqlara antidepressantlar
təyin etmək olar?
A) 15 yaşdan
B) 11 yaşdan
C) 3 yaşdan
D) 5 yaşdan
E) 7 yaşdan
304) İşıq terapiyasının istifadəsi zamanı hansı preparatların təyini əks göstərişdir?
1. Tioridazin
2. Litium
3. Sertralin
4. Melatonin
5. Fluoksetin
A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 3, 5
D) 3, 4, 5
E) 1, 2, 4
305) Hamiləlik zamanı serotoninin geriyə tutulmasının selektiv inhibitorları istifadə
edildikdə döldə patologiyanın inkişafı riski neçə faizə bərabərdir?

A) 8%-12%
B) 1-3%
C) 5%-7%
D) 0,5%
E) 15%-20%
306) Hamiləliyin 3-cü trimestrində serotoninin geriyə tutulmasının selektiv
inhibitorların istifadəsi yenidoğulmuşların neçə faizində keçici adaptasiya sindromu
yarada bilər?
A) 50%-70%
B) 1-5%
C) 30%-50%
D) 5%-10%
E) 10-30%
307) Atipik depressiyanın medikamentoz müalicəsində ilk seçim preparatını
göstərin.
A) MAO inhibitorları
B) Əhval-ruhiyyənin stabilizatorları
C) Serotoninin geriyə tutulmasının spesifik inhibitorları
D) Serotoninin geriyə tutulmasının spesifik inhibitorları və əhval-ruhiyyənin stabilizatorları
E) Tritsiklik antidepressantlar
308) İkinci depressiv epizod keçirdikdən sonra antidepressantlar hansı müddətdən
az olmayaraq qəbul etməlidir?
A) 1 ay
B) 6 ay
C) 1 il
D) 2 il
E) 3 ay
309) MAO inhibitoru kəsildikdən hansı müddət sonra serotoninin geriyə
tutulmasının selektiv inhibitorunu təyin etmək olar?
A) 3-5 gün
B) 2 həftə
C) 3 həftə
D) 1 həftə
E) 4 həftə
310) Aşağıda göstərilən hansı antidepressantın qəbulu zamanı qəbizlik və ağızda
quruluq əlamətlərinə daha çox rast gəlinir?
A) Amitriptillin
B) Fluvoksamin
C) Sitalopram
D) Sertralin

E) Paraksitin
311) Aşağıda göstərilən hansı antidepressantın qəbulu zamanı taxikardiyaya daha
çox rast gəlinir?
A) Fluoksetin
B) Sitalopram
C) Sertralin
D) İmipraminin
E) Fluvoksamin
312) Aşağıda göstərilən hansı antidepressantın qəbulu zamanı priapizmə daha çox
rast gəlinir?
A) Fluvoksamin
B) Trazadon
C) Fluoksetin
D) Paroksetin
E) Sertralin
313) Aşağıda göstərilənlərdən hansı preparatın qəbulu zamanı psoriazın yaranma
ehtimalı daha yüksəkdır?
A) Paroksetin
B) Litium
C) Fluvoksamin
D) Karbamazepin
E) Lamotricinin
314) Aşağıda göstərilənlərdən hansı preparatın qəbulu zamanı hipotiroidizmin
yaranma ehtimalı daha yüksəkdir?
A) Paroksetin
B) Karbamozapin
C) Fluvoksamin
D) Lamotricinin
E) Litium
315) Bu preparatlardan hansı ağır dəri yanaşı effektləri (Stiven-Jonson sindromunu
və ya toksik nekrotik eritemanı) yarada bilər?
A) Donepezil
B) Diazepam
C) Lamotricin
D) Amitriptilin
E) Trifluperazin
316) Aşağıda göstərilən preparatların hansı serotonin modulyatoruna aiddir?

A) Mirtazapin
B) Bupropion
C) Maprotilin
D) Tianeptin
E) Klomiramin
317) Depressiv pozuntunun müalicəsində sertralinin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 10 mq
B) 20 mq
C) 50 mq
D) 100 mq
E) 5 mq
318) Depressiv pozuntunun müalicəsində sertralinin sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 10-20 mq
B) 5-25 mq
C) 20-40 mq
D) 200-400 mq
E) 50-200 mq
319) Depressiv pozuntunun müalicəsində fluvoksaminin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 20 mq
B) 5 mq
C) 200 mq
D) 50 mq
E) 10 mq
320) Depressiv pozuntunun müalicəsində fluvoksaminin sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 20-40 mq
B) 50-300 mq
C) 10-20 mq
D) 300-500 mq
E) 5-10 mq
321) Depressiv pozuntunun müalicəsində fluoksetinin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 5 mq
B) 10 mq
C) 2 mq
D) 4 mq

E) 1 mq
322) Depressiv pozuntunun müalicəsində fluoksetinin sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 10-80 mq
B) 100-200 mq
C) 5-10 mq
D) 200-400 mq
E) 2-8 mq
323) Depressiv pozuntunun müalicəsində sitalopramın sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 4 mq
B) 2 mq
C) 20 mq
D) 10 mq
E) 5 mq
324) Depressiv pozuntunun müalicəsində sitalopramın sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 5-10 mq
B) 60-100 mq
C) 100-200 mq
D) 10-20 mq
E) 20-60 mq

325) Depressiv pozuntunun müalicəsində essitalopramın sutkalıq standart
başlanğıc dozası nə qədərdir?
A) 2 mq
B) 20 mq
C) 5 mq
D) 4 mq
E) 10 mq
326) Depressiv pozuntunun müalicəsində essitalopramın sutkalıq standart
terapevtik dozası hansı intervaldadır?
A) 40-80 mq
B) 100-150 mq
C) 5-10 mq

D) 20-40 mq
E) 10-20 mq
327) Depressiv pozuntunun müalicəsində paroksetinin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 20 mq
B) 5 mq
C) 40 mq
D) 50 mq
E) 10 mq
328) Depressiv pozuntunun müalicəsində paroksetinin sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 100-150 mq
B) 5-10 mq
C) 150-200 mq
D) 10-60 mq
E) 50-100 mq
329) Depressiv pozuntunun müalicəsində venlafaksinin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 18,75 mq
B) 75 mq
C) 10 mq
D) 37,5 mq
E) 100 mq
330) Depressiv pozuntunun müalicəsində venlafaksinin sutkalıq standart terapevtik
hansı intervaldadır?
A) 37,5-75 mq
B) 75-225 mq
C) 225-350 mq
D) 250-500 mq
E) 18,75-37,5 mq
331) Depressiv pozuntunun müalicəsində klomipraminin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 6,25 mq
B) 75 mq
C) 12,5 mq
D) 25 mq
E) 50 mq
332) Depressiv pozuntunun müalicəsində klomipraminin sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?

A) 300-400 mq
B) 250-300 mq
C) 12,5-25 mq
D) 25-50 mq
E) 75-250 mq
333) Depressiv pozuntunun müalicəsində mirtazapine sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 150 mq
B) 15 mq
C) 50 mq
D) 37,5 mq
E) 20 mq
334) Depressiv pozuntunun müalicəsində mirtazapine sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 600-900 mq
B) 300-600 mq
C) 45-300 mq
D) 15-45 mq
E) 5-10 mq
335) Depressiv pozuntunun müalicəsində duloxetine sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 75 mq
B) 12,5 mq
C) 100 mq
D) 50 mq
E) 30 mq
336) Depressiv pozuntunun müalicəsində duloxetine sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 30-60 mq
B) 100-150 mq
C) 50-100 mq
D) 150-200 mq
E) 12,5-25 mq
337) Depressiv pozuntunun müalicəsində agomelatine sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 25 mq
B) 37,5 mq
C) 150 mq
D) 75 mq

E) 300 mq
338) Depressiv pozuntunun müalicəsində agomelatine sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 37,5-75 mq
B) 600-900 mq
C) 25-50 mq
D) 450-600 mq
E) 150-450 mq
339) Depressiv pozuntunun müalicəsində buspirone sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 12,5-25 mq
B) 25-50 mq
C) 50-75 mq
D) 6,25-12,5 mq
E) 5-10 mq
340) Depressiv pozuntunun müalicəsində buspirone sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 10-20 mq
B) 25-50 mq
C) 400-600 mq
D) 75-300 mq
E) 12,5-25 mq
341) Depressiv pozuntunun müalicəsində trazadonun sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 25 mq
B) 50 mq
C) 300 mq
D) 100 mq
E) 150 mq

342) Depressiv pozuntunun müalicəsində trazadonun sutkalıq maksimal dozası
hansı intervaldadır?
A) 25-50 mq
B) 150-450 mq
C) 900-1200 mq
D) 75-150 mq
E) 450-600 mq

343) Depressiv pozuntunun müalicəsində maprotilinin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 25 mq
B) 75 mq
C) 12,5 mq
D) 100 mq
E) 50 mq
344) Depressiv pozuntunun müalicəsində maprotilinin sutkalıq maksimal dozası
hansı intervaldadır?
A) 300-400 mq
B) 225-300 mq
C) 150-225mq
D) 25-50 mq
E) 12,5-25mq
345) Depressiv pozuntunun müalicəsində nortriptilinin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 2,5-5 mq
B) 25-50 mq
C) 50-75 mq
D) 10-25 mq
E) 5-10 mq
346) Depressiv pozuntunun müalicəsində nortriptilinin sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 200-400 mq
B) 40-200 mq
C) 5-10 mq
D) 10-20 mq
E) 20-40 mq
347) Depressiv pozuntunun müalicəsində protriptilinin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 2,5-5 mq
B) 5-15 mq
C) 20-40 mq
D) 10-20 mq
E) 40-60 mq
348) Depressiv pozuntunun müalicəsində protriptilinin sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 60-80 mq
B) 80-120 mq

C) 15-60 mq
D) 120-200 mq
E) 5-10 mq
349) Depressiv pozuntunun müalicəsində tiapentinin sutkalıq standart başlanğıc
dozası nə qədərdir?
A) 75 mq
B) 37,5 mq
C) 100 mq
D) 12,5 mq
E) 25 mq
350) Depressiv pozuntunun müalicəsində tiapentinin sutkalıq standart terapevtik
dozası hansı intervaldadır?
A) 100 mq
B) 75 mq
C) 37,5 mq
D) 12,5 mq
E) 25 mq
351.Şizofreniyanın daha tez-tez rast gəlinən forması hansıdır?
A) Paranoid şizofreniya
B) Hebefrenik şizofreniya
C) Diferensasiya edilməmiş şizofreniya
D) İpoxondrik şizofreniya
E) Katatonik şizofreniya
352. Sadalananlardan hansı şizotipik pozuntunun diaqnostik əlamətlərinə aid
deyil?
A) Şübhəlilik və paranoyal ideyalar
B) Qeyri-adekvat affekt və emosional soyuqluq
C) Sayıqlamayabənzər ideyalarla müşayiət edilən epizodik tranzitor epizodlar
D) Qəribə, ibarəli nitqlə ifadə olunan amorf, metaforik fikirlər
E) Hallüsinator-paranoid əlamətlərin üstünlüyü
353. 22 yaşlı xəstədə psixomotor oyanılıq vəziyyətində stasionara qəbul edilir.
Xəstə bildirir ki, o “dahi adamdır” və “xüsusi” biliklərə malik olduğu üçün hansısa
adamlar onun düşüncələrinə nəzarət edirlər. Anamnezdən məlum olur ki, xəstənin
psixi vəziyyətində dəyişikliklər xarici provokasiyasız qəflətən meydana çıxmışdır. Əhvaliruhiyyənin xeyli dərcədə yüksəlməsi, coşğun hərəki aktivlik, çox danışma müşahidə
olunmuşdur. Hansı diaqnozun qoyulması daha məqsədəuyğundur?
A) Paranoid şizofreniya
B) Şizoaffektiv psixoz, maniakal tip
C) Kəskin şizofreniyaya bənzər psixotik pozuntu
E) Psixotik əlamətli maniakal epizod
354. Sadalanan koqnitiv-mnestik pozuntularından şizofreniya üçün hansı
xarakterikdir?
A) Diqqətin pozulması
B) İQ göstəricilərinin aşağı olması

C) Antero-retroqradamneziya
D) Erkən demensiya
E) Hipermneziya
355. Kəskin polimorf psixotik pozuntunun diaqnozu qoymaq üçün simptomların
davam etmə müddəti üçün XBT-10-da hansı vaxt limiti müəyyən edilib?
A) 3 ay
B) 4 ay
C) 1ay
D) 2 ay
E) 6 ay
356. Bu psixiatrlardan hansı şizofreniya konsepsiyasının əsasını qoymuşdur?
A) Blöyler
B) Freyd
C) Cekson
D) Qannuşkin
E) Korsakov
357. Şizofreniyanın hansı təzahürü bu xəstəliyin qeyri-qənaətbəxş gedişatına
dəlalət edə bilər?
A) Xəstəliyin 20 yaşadək başlanması
B) Düşüncənin pozulması
C) Başlanğıcın 20 yaşdan sonra olması
D) Psixopatoloji hisslərin kəskin başlanğici
E) Hallüsinator simptomatikanın üstünlük təşkil etməsi
358. Xroniki sayıqlama pozuntusunu şizofreniyanın daha çox hansı forması ilə
diferensasiya etmək lazım gəlir?
A) Paranoid
B) Sadə
C) Diferensasiya olunmamış
D) Hebefrenik
E) Katatonik
359. Şizofreniya zamanı bədxassəli neyroleptik sindromun müalicəsi üçün
aşağıdakılardan hansı tələb olunur?
A) Dantrolen və domafin aqonisti – bromokriptin
B) Ca-kanalları blokatorları – verapamil, korinfar
C) Nootrop vasitələr – pirasetam, aminalon
D) Antidepressantlar – amitriptilin, melipramin
E) Trankvilizatorlar– diazepam, fenazepam
360. Aşağıda göstərilmiş maddələrdən hansının təsiri altında yaranmış psixozu
asanlıqla şizofreniya ilə səhv salmaq olar?
A) Amfetaminlər
B) Heroin
C) Benzodiazepinlər
D) Alkoqol
E) Barbituratlar
361.Hebefrenik şizofreniya zamanı şizofreniyanın ümumi meyarları ilə yanaşı hansı
simptomlar qeyd edilir?
A) Bütün cavablar doğrudur

B) Emosional kasadlığı və qeyri-mütəşəkkil davranış
C) Emosional kasadlıq və məqsədsiz, yöndəmsiz davranış
D) Emosional qeyri-adekvatlıq və məqsədsiz, yöndəmsiz davranış
E) Solğunluq və/və ya qeyri-adekvatlıq, yöndəmsiz və/və ya mənasız (“səfeh”) davranış,
rabitəsiz nitq şəklində təzahür edən təfəkkür pozuntuları daha çox ifadə olunması
362. Sadalanan faktorlardan hansı şizofreniyanın proqnozlaşdırılmasında başlıca rol
oynamır?
A) Bədənin çəkisi
B) Doğma və yaxınların dəstəyi
C) Xəstəliyin ilkin manifestasiya yaşı
D) Müalicəyə həssaslıq
E) Funksional adaptasiyanın premorbid səviyyəsi
363. Katatonik şizofreniyaya aşağıda qeyd olunanlardan hansı xas deyil?
A) Ambulator avtomatizm
B) Oyanıqlıq
C) Rigidlik
D) Neqativizm
E) Stupor
364. İlkin epizodlu şizofreniyalı pasiyentlərin müalicəsi aparılmalıdır:
A) 1 ildən 2 ilədək
B) 6 aydan 1 ilədək
C) Qeyri-müəyyən müddətdə
D) 3 aydan 6 ayadək
E) 3 ildən 5 ilədək
365. Şizofreniyalı xəstənin anamnezində antipsixotik preparatların vaxtı-vaxtında
qəbul edilməməsi ilə əlagədar dəfələrlə kəskinləşmələri olub. Aşağıda göstərilən
antipsixotik preparatlardan hansının təyini məsləhətdir?
A) Moditen-depo
B) Risperidon
C) Xlorpromazin
D) Trifluperazin
E) Olanzapin
366. Şizofreniyalı xəstə tipik antipsixotik, risperidon və olanzapinlə müalicə
cəhdlərinə zəif cavab vermişdir. Psixiatr klozapindən istifadə etməyi məsləhət görür.
Aşağıdakı faktorlardan hansı bu preparatın istifadəsinə əks göstərişdir?
A) Əvvəllər klozapindən istifadəsi zamanı xəstədə aqranulositozun olması
B) Əvvəllər təkrarlanan depressiv simptomların olması
C) Əvvəllər etaperazin qəbulu zamanı haloktareyanın olması
D) Zəif tardiv diskineziyanın olması
E) Haloperidol qəbulu zamanı əvvəllər müxtəlif ekstrapiramidal simptomların olması
367. Şizofreniyanin patogenezində aşağıdakı neyromediatorlardan hansının
mübadilə pozğunluğu daha səciyyəvidir?
A) Dofamin
B) Noradrenalin
C) Qlutamin turşusu
D) Asetilxolin
E) Serotonin

368. Aşağıda göstərilənlərdən hansı şizofreniya epidemiologiyasına uyğun gəlmir?
A) Şizofreniyanın 10 yaşadək uşaqlar arasında yayılması digər yaş qrupları ilə
müqayisədə xeyli azdır
B) Şizofreniyanın ilk manifestasiyası, orta hesabla, kişilərdə qadınlara nisbətən
daha erkən yaşlarda qeydə alınır
C) Son 30 ildə şizofreniyaya tutulma halları 20% artıb
D) Şizofreniyanın yayılması müxtəlif populyasiya qrupları arasında 0,4-1,4 %
təşkil edir
E) Şizofreniyanın qadınlar və kişilər arasında yayılma dərəcəsi təqribən eynidir
369. Şizoaffektiv pozuntu diaqnozu o vaxt qoyula bilər ki, affektiv simptomlar:
A) Şizofrenik simptomlar qədər təzahür olunsun
B) Əvvəlki şizofrenik pozuntunun bir hissəsi olsun
C) Yalnız hallüsinator simptomlarla müşayiət olunsun
D) Şizofreniya simptomlarından daha qabarıq təzahür etsin
E) Affektiv simptomlar bir, şizofrenik simptomlar isə başqa tutmalarda özünü göstərsin
370. Şizofreniyadan əziyyət çəkənlərin əkiz olmayan bacı və qardaşlarında bu
xəstəliyin rast gəlmə ehtimalı neçə faiz təşkil edir?
A) 34%
B) 6%
C) 10%
D) 1%
E) 51%
371. Sadalananlardan hansı şizofreniya üçün (4 A) Blöyler meyarına aid deyil?
A) Amensiya
B) Ambivalentlik
C) Apatiya
D) Autizm
E) Assosiativ pozuntular
372. Şizofreniya simptomlarının təzahürünün azalması fonunda, 2 həftə müddətində
depressiya simptomlarının inkişafına hansı diaqnoz qoyulmalıdır?
A) Şizotipik pozuntu
B) Qalıq (rezidual) şizofreniya
C) Psixotik əlamətlərlə ağır depressiya epizodu
D) Postşizofrenik depressiya
E) Şizoaffektiv pozuntu, depressiv tip
373. Şizofreniyalı xəstə həvəslə kinoteatra bilet alır, lakin seansın vaxtı çatanda
yerə evə yollanır. Bu hansı pozuntunun göstəricisi ola bilər?
A) Ambivalentlik
B) Depersonalizasiya
C) Stuporoz vəziyyət
D) Derealizasiya
E) Stereotipiya
374.Qeyd olunanlardan hansı şizofreniyanın alt tipi deyil?
A) Febril
B) Paranoid
C) Hebefrenik
D) Katatonik
E) Rezidual

375.Kandinski-Klerambo sindromu Şizofreniyanın hansı forması üçün xarakterikdir?
A) Paranoid
B) Katatonik
C) Hebefrenik
D) Sadə
E) Rezidual
376. Son bir ildə şizofreniya simptomlarının azalması fonunda son iki həftədə
depressiya simptomları aşkar olunan xəstəyə hansı diaqnoz qoyulmalıdır?
A) Şizoaffektiv pozuntu
B) Rezidual şizofreniya
C) Şizotipik pozuntu
D) Post-şizofrenik depressiya
E) Bipolyar affektiv pozuntu, depressiya epizodu
377.Şizofreniyaya daha çox xas olan düşüncə pozuntusu hansıdır?
A) Oneyroid
B) Obnubilyasiya
C) Deliriy
D) Düşüncənin alaqaranlıq halı
E) Amensiya
378.Qeyd olunanlardan hansı şizofreniyanın klinik formalarına aid deyil?
A) Paranoid
B) Şubvari
C) Hebefrenik
D) Katatonik
E) Diferensasiya edilməmiş
379.Psixi tamlığın parçalanması, şəxsiyyətlə mühit arasındakı harmonik əlaqənin
pozulması şizofreniyanın hansı forması üçün xarakterikdir?
A) Paranoid
B) Katatonik
C) Bütün formalar
D) Hebefrenik
E) Rezidual
380.Xəstənin özünü təlxəkvari, gülünc aparması şizofreniyanın hansı klinik forması
üçün xarakterikdir?
A) Hebefrenik
B) Paranoid
C) Rezidual
D) Katatonik
E) Sadə
381.Şizofreniya xəstəliyinə xas olan Konrad sindromu nə ilə xarakterizə olunur:
A) Psixi fəallığın enməsi, hadisələrdən düzgün əqli nəticə çıxarma qabiliyyətinin və nitqin
səlisliyinin pozulması ilə
B) Davranış və emosional reaksiyaların qənaətbəxş olmaması, ətrafdakılara qarşı
kobudluq və tərbiyəsizlik elementlərinin təzahürü ilə
C) Maraq dairəsinin asaslı surətdə enməsi, tənhalığa meyllik ilə

D) Əqli kütlük, özünətənqidin olmaması, qida və cinsi meyllərin pozulması ilə
E) İntihar fikirlərinin üstünlük təşkil etməsi ilə
382.Sadalanan amillərdən hansı şizofreniyanın proqnozu üçün müsbət hesab
olunmur?
A) Xəstəliyin gec yaşda başlaması
B) Stresslə əlaqədar kəskin başlanğıc
C) Fasiləli gediş
D) Nadir kəskinləşmələr
E) Kişi cinsinə mənsub olma
383.İctimai-təhlükəli əməllərə gətirib çıxara bilə psixi pozuntu:
A) Patoloji sərxoşluq
B) Obsesiv-fobik sindrom
C) Psevdoreminissensiyalar
D)Obnubilyasiya
E) Psevdodemensiya
384.Paranoyal sayıqlaması nəticəsində cinayət əməlini torətmiş şəxslərin məhkəmə
psixiatrik ekspertizasının nəticəsi hansı olur:
A) Bütün hallarda anlaqsız hesab olunur;
B) Yalnız şizofreniya xəstəliyi nəticəsində baş verirsə anlaqsız hesab olunur;
C) Cinayət əməlini törətdiyi anda düşüncənin pozulması olmadıqda anlaqlı hesab olunur;
D)Əgər törətdiyi cinayət əməli nəticəsində qəsdən adam öldürürsə anlaqlı hesab olunur;
E) Bütün hallarda anlaqlı hesab olunur.
385. Hansı hal məhkəmə-psixiatrik ekspertizasının keçirilməsinə əsas vermir?
A) Təqsirləndirilən şəxsə qarşı antipatiya;
B) Təqsirləndirilən şəxsin psixi cəhətdən tam dəyərli olması barəsində şübhələrin olması;
C) Cinayət əməli və istintaq zamanı təqsirləndirilən şəxsin davranışın xüsusiyyətləri;
D) Kriminalın xarakteri, onun motivsizliyi, təqsirləndirilənin şəxsiyyətin və törətdiyi əməlin
arasında ziddiyətin olması, hərəkətlərin ardıcıllığı və s.;
E) Təqsirləndirilən şəxsinəvvəllər psixiatrlara müraciətin olması.
386.”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanuna əsasən ekspertin birindən başqa aşağıdakı hüquqları vardır:
A) Hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə tədqiqat və istintaq işlərinə qiymət vermək;
B) Məhkəmə ekspertizasının predmetinə aid olan iş üzrə materiallarla tanış olmaq,
onlardan lazımi məlumat götürmək və ya onların surətini çıxarmaq;
C) Rəy verilməsi üçün zəruri olan əlavə tədqiqat obyektlərinin və iş üzrə materialların
təqdim olunması barədə vəsatət vermək;
D) Məhkəmə ekspertizasının aparılmasına başqa ekspertlərin cəlb olunması haqqında
vəsatət vermək;
E) Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada ekspertizanın predmetinə aid və rəy
verilməsi üçün zəruri olan istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin aparılmasında iştirak
etmək;
387. Psixi fəaliyyətinin müvəqqəti pozulmasına aiddir:
A) Tez zaman baş verən, qısa meddətli olan və tam sağalma ilə nəticələnən psixi
pozuntular;
B) Davamlı, tutma şəkilli və fasiləsiz xarakterini daşıyan, müalicəsi çətin olan və
proqressivləşməsinə tendesiyası olan bir qrup xəstəliklər;
C) İdrak fəaliyyətinin çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan psixi xəstəliklər;

D) Şəxsiyyət pozuntuların ağır formaları, kəllə-beyin travmaların nəticələri (travmatik
ensefalopatiya) və s.;
E)Müxtəlif mənşəli demensiyalar

388. Depressiyalı pasiyentlərlə interpersonal psixoterapiya apararkən əsas
məqsəd nədən ibarətdir?
A) İnterpersonal fəaliyyətin aktivləşdirilməsi
B) Depressiv simptomların remissiyası
C) Psixi sağlamlıq sahəsində maariflənmə
D) Sadalananların hamısı
E) Şəxslərarası problemlərin həll olunması
389. İnterpersonal psixoterapiya apararkən aşağıda göstərilən psixoterapevtik
üsulların hansından istifadə edilmir?
A) Transfer analizi
B) Ünsiyyət analizi
C) Rol oyunu
D) Sosial aktivliyin stimulyasiyası
E) Aydınlaşdırma
390. Koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) seanslar arasında fasilə müddəti?
A) 5 gün
B) 1-3 həftə
C) 1 ay
D) 1 gün
E) 6-12 ay
391. Koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) seansların sayı?
A) 12-20
B) 1-3
C) 6-18
D) 20-30
E) 30-35
392. Koqnitiv-davranış terapiyası (KDT) minimal müddəti
A) 1-2 ay
B) 1 il
C) 3 il
D) 4-6 ay
E) 1-2 həftə
393. Qəbul edilməyən hiss və impulsların qeyri-şüurdan aktiv çıxarılması necə
adlanır?
A) Asketizm
B) İnkar etmə
C) Proyeksiya
D) Sıxışdırıb çıxarma
E) Konversiya
394. Daha erkən yaş dövrünə xas olan davranış tərzinə qayıtma necə adlanır?
A) Sıxışdırıb çıxarma
B) Affektin təcrid edilməsi

C) Reqressiya
D) İnkar etmə
E) Rasionalizasiya
395. Özünə məxsus fikir, hiss və arzuların qeyri-şüuri olaraq başqalarının ayağına
yazmaq necə adlanır?
A) Proyeksiya
B) Rasionalizasiya
C) İnkar etmə
D) Sıxışdırıb çıxarma
E) Reqressiya
396. Lyuşer testində nədən istifadə edilir?
A) Adam şəkillərindən
B) Piktoqramlardan
C) Mürəkkəb ləkələrindən
D) Həyat sujetlərinin təsviri verilmiş rəsmlərdən
E) Müxtəlif rəngli kağız parçalarından
397. Hantinqton xoreyası zamani xoreyayabənzər hiperkinezlərin artması hansı hallarda
qeyd olunmur?
A) Söhbət və gərginlik zamanı
B) Yuxu zamanı
C) Fiziki aktivlik zamanı
D) İntellektual aktivlik zamanı
E) Pasiyent təklikdə olarkən
398. Presenil paranoid zamanı hansı pozuntular rast gəlinmir?
A) Maddi zərər sayıqlaması
B) Residual sayıqlamalar
C) Özünükiçiltmə sayıqlaması
D) Nevroloji və üzvi psixi pozuntular
E) Xəstənin intim-seksual həyatı ilə bağlı sayıqlama
399. Qocalıq ağıl zəifliyi zamanı ilk növbədə:
A) Qavrama pozulur
B) Düşüncə pozulur
C) Yaddaş pozulur
D) İradə pozulur
E) Təfəkkür pozulur

400. Presenil paranoid zamanı tez-tez rast gəlinən əsas əlamətə aiddir:
A) Verbal illüziyalar
B) Psevdohallüsinasiyalar
C) Sayıqlama ideyası

D) Pareydolik illüziyalar
E) Funksional hallüsinasiyalar

401. Atrofiyası zamanı kobud davranış pozuntuları hansı xəstəlikdə nəzərə carpır?
A) Presenil depressiya
B) Hantinqton xoreyası
C) Parkinson xəstəliyi
D) Pik xəstəliyi
E) Altsheymer xəstəliyi
402. Alkoqol qısqanclıq sayıqlaması adətən hansı yaşdan sonra yaranır?
A) 50 yaşdan sonra
B) 30 yaşdan sonra
C) 40 yaşdan sonra
D) 60 yaşdan sonra
E) 20 yaşdan sonra
403. Alkoqol qəbulunun əlehinə istifadə olunan dərman vasitəsi hansıdır?
A) Rosuvastatine
B) Betahistine
C) Pramipexole
D) Disulfiram
E) Mometasone furoate
404. Alkoqol qəbulunun əlehinə istifadə olunan dərman vasitəsi hansıdır?
A) Aktivləşdirilmiş kömür
B) Papaverine
C) Morfine
D) Parasetamol
E) Sianamid
405. Alkoqol qəbulunun əlehinə istifadə olunan dərman vasitəsi hansıdır?
A) Dibazol
B) Naltrekson
C) İmodium
D) Furosemid
E) Levofloksasin
406. Alkoqol qəbulunun əlehinə istifadə olunan dərman vasitəsi hansıdır?
A) Akamprosat
B) Roksitromisin
C) Spiramisin
D) Drotaverin
E) Molsidomin
407. Opioidlərin istifadə edilməsi nəticəsində - kəskin intoksikasiya müalicəsində
hansı spesifik antaqonist istifadə olunur?

A) Diazepam
B) Haloperidol
C) Nalokson
D) Dimedrol
E) Biperiden
408. Xəstələrin opioid qəbul etməyini dayandırdıqdan sonra remissiyanın
formalaşmasına nə qədər vaxt lazımdır?
A) 6 ay
B) 3 ay
C) 4 ay
D) 12 ay
E) 4 ay
409. Kannaboidlərdən mütəmadi istifadə zamanı abstinent vəziyyət orta hesabla
bərabər olur
A) 0,5-1 il
B) 1-2 il
C) 2-3 il
D) 3-4 il
E) 6 ay
410. Barbituratların xroniki istifadə zamanı xəstələrdə ağıl zəifliyi əmələ gəlir
A) 3-4 il
B) 1-2 il
C) 0,5-1 il
D) 3-5 il
E) 5-6 il
411. Yalnız kəskin ifadə olunmuş əlamətləri ardan qaldırmaq benzodiazepin
trankvilizatorların təyinatının yol verilən müddət
A) 1 ay
B) 2 həftə
C) 2 ay
D) 6 ay
E) 3 ay
412. Benzodiazepinlərin yüksək dozada istfadə edəndə abstinent sindrom
formalaşma müddəti
A) 1 ildən çox
B) 3 aydan çox
C) 1 ay
D) 6 aydan çox
E) 9 ay
413. Benzodiazepinlərin antidotu
A) Nalokson
B) Flumazenil
C) Dimedrol
D) Kalsium tərkibli preparatlar
E) Magnezium tərkibli preparatlar
414. Dünyada ən geniş yayılmış stimulyator

A) Amfetamin
B) Kokain
C) Kofein
D) Ekstazi
E) Metamfetamin
415.Sadə sərxoşluğun dəyişilmiş forması hansıdır?
A) İflic
B) Somatik
C) Vegetativ
D) Atrofik
E) Disforik
416. Alkoqoldan asılılığın kliniki mənzərəsini əsasən hansı üç sindrom təşkil edir?
1. Alkoqola qarşı patoloji meyllilik , 2. Astenik sindrom, 3. Alkoqol abstinent sindrom, 4.
Depressiv sindrom, 5. Şəxsiyyətin dəyişilməsi (alkoqol deqradasiyası), 6. Vegetativ
sindrom, 7. Amnestik sindrom.
A) 2, 5, 7
B) 4, 5, 6
C) 5, 6, 7
D) 1, 3, 5
E) 4, 6, 7
417. Miokard infarktının sağalma mərhələsi üçün xarakterik olmayan əlaməti seçin:
A)Həyəcan və təşviş reaksiyaları
B) Hipomaniakal vəziyyət
C) Bəzi hallarda əhval-ruhiyyənin yüksəlməsi
D) Astenik sindrom
E) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
418.Aşağıdakılardan hansı İtsenko-Kuşing xəstəliyi zamanı meydana çıxa bilən
psixonevroloji pozuntulara aid deyil?
A) Özünütəqsirləndirmə sayıqlama ideyaları
B) Psixasteniya
C) Özünüböyütmə sayıqlama ideyaları
D) Əhval- ruhiyyə fonunun enməsi
E) Ağırlaşmalar zamanı ümidsizlik hissi və sui-qəsd fikirlərinin yaranması
419.Bazedov xəstəliyi üçün xarakterikdir:
A) Psixasteniya
B) Düşüncənin oneyroid tip pozulması
C) Depressiv əhval-ruhiyyə
D) Ümumi əzginlik
E) Oyanıqlıq, yuxu pozuntuları
420.Ürəkdə aparılan cərrahi əməliyyatlardan sonra meydana çıxan psixotik
pozuntular üçün səciyyəvi olanları seçin:
1. Qorxu, həyəcan hissi
2. Adətən əməliyyatdan 1 ay sonra və tədricən başlayır
3. Adətən əməliyyatdan 2-6 gün sonra qəflətən başlayır
4.Psixosensor pozuntular meydana çıxır
A) 1, 3, 4
B) Yalnız 1
C) Yalnız 2

D) 2, 4
E) Sadalananlardan hamısı doğrudur
421.İrinli meningit xəstəliyi zamanı müşahidə olunan qalıq əlamətləri bunlardan
hansı ola bilər?
A) Neqativizm
B) Eşitmə hallusinasiyaları
C) Hallusinator- paranoid sindrom
D) Əqli zəiflik
E) Heç biri doğru deyil
422.Keçirilmiş somatik xəstəliklərdən sonra yaranan astenik hal üçün doğru
olmayan müddəaları seçin:
1. Hiperesteziya
2. Hiposteziya
3 .Demensiya
4. Affektiv labillik
5. Tez yorulma
A) 1, 3
B) 1, 4, 5
C) 2,3
D) 3, 4
E) Heç biri doğru deyil
423. Ağciyər vərəmi üçün xarakterik olmayan psixi pozuntu hansıdır?
A)Düşüncənin oneyroid tipli pozulması
B)Əhval- ruhiyyənin dəyişkənliyi
C)Əsassız nikbinlik, eyforiya
D)Asteniya
E)Nadir hallarda amentiv tipli ekzogen reaksiyala
424. QİÇS xəstəliyi zamanı müşahidə olunan əlamətlər hansılardır?
1. Əksər hallarda təşviş, həyəcan
2.Psevdohallusinasiyalar
3.Xəstəliyin aktiv fazasında sürətlə artan ağıl zəifliyi
4.Özünü böyütmə sayıqlama ideyaları
5.Ölüm qorxusu
A) 1, 2, 4
B) 1, 3, 5
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 5
E) 2, 3, 4
425. Adisson xəstəliyi zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunmur?
A) Düşüncə pozuntuları
B) Əhval- ruhiyənin daimi enməsi
C) Yuxu pozuntuları
D) Əhval-ruhiyyənin səbəbsiz qalxması
E) Taktil hallusinasiyalar
426.Qanazlığı ilə əlaqədar meydana çıxan psixi pozuntular əsasən hansı sferanı
əhatə edir?
A) Qavrama sferasını
B) Affektiv sferanı

C) Təfəkkür sferasını
D) Meyl pozuntuları
E) Düşüncə sferasını
427.Xroniki gedişə malik ensefalit zamanı müşahidə olunan əsas əlamətlər
bunlardır:
1. Autizm
2. Əhval-ruhiyyənin qalxması
3. Emosiyaların enməsi
4. Təfəkkürün parçalanması
A) 1, 2
B) 2,4
C) Yalnız 2
D) Yalnız 3
E) 1, 3, 4
428. Aşağıdakılardan hansı uşaqlıq dövrü həyəcan pozuntularından biridir?
A) Tourette sindromu
B)Reaktiv bağlanma pozuntusu
C)Hiperaktivlik pozuntusu
D) Ayrılıq təşvişi pozuntusu
E) Davranış pozuntusu
429. Uşaqlarda anaklitik depressiya məfhumunun əsasını kim qoymuşdur?
A) Krepelin
B)Erikson
C)Piaje
D)Freyd
E) Spitz
430. Uşaqlarda normal inkişaf olaraq yad adam təşvişinin ortaya çıxdığı ortalama
yaş dövrü aşağıdakı bəndlərdən hansında düzgün verilmişdir?
A) 6 – 10 ay
B) 20 – 24 ay
C) 10 – 18 ay
D) 18 – 20 ay
E) 24 aydan sonra
431.Tourette sindromu olan uşaqda aşağıdakılardan hansı uyğun müalicə metodu
deyildir?
A) Lorazepam
B) Klonidin
C) Metilfenidat
D) Psixoedukasiya
E) Pimozid
432. Aşağıdakı sindromlardan hansının tərkib hissəsini motor və vokal tiklər təşkil
edir?
A) Ganzer sindromu
B) Tourette sindromu
C)Kotar sindromu
D)Kanner sindromu
E)Uilson (Wilson) sindromu

433. Palipraksiya əsasən uşaqlarda hansı xəstəlikdə daha çox müşahidə edilə bilər?
A) Diqqət əksikliyi hiperaktivlik sindromu
B)Asperger sindromu
C)Kanner sindromu
D) Gilles de la Tourette sindromu
E)Kotar sindromu
434.Yeni məktəbə başlayan 7 yaşında oğlan uşağında məktəbdə heç kimlə
danışmama və oynamama şikayətləri var. Evə gəldikdə isə valideyn hər şeyin
normal olduğunu ifadə edir. Ön planda ehtimal olunan diaqnoz aşağıdakılardan
hansıdır?
A) Ərkəsöyünlük
B)Ayrılıq təşvişi pozuntusu
C) Selektiv mutizm
D)Uşaqlıq depressiyası
E)Hiperaktivlik sindromu
435. Aşağıdakı diaqnozlardan hansı autizm spektr pozuntularından deyildir?
A) Kanner Sindromu
B)Asperger sindromu
C)Atipik Autizm
D)Autizm
E) Reaktiv bağlanma pozuntusu
436. Epilepsiya və davranış pozuntusu olan uşaqlarda hansı neyroleptik qətiyyən
verilməməlidir?
A) Klozapin
B)Risperidon
C)Kvetiapin
D) Tioridazin
E) Aripiprazol
437. 1. Koprolalia 2. Trixotillomania 3. Palipraksia 4. Sosial fobiya
Yuxarıdakılardan hansı(lar) sadəcə simptomdur?
A) 1, 3
B) 1, 2
C) 2, 3
D) 2, 4
E) 3, 4
438. 14 yaşlı pasiyent eyni hərəkətləri təkrarladığından şikayət edir. O bildirir ki,
bunun mənasız olduğunu dərk edir və narahat olur. Həkimin taktikası belə olmalıdır:
A) Obsessiv- kompulsiv pozuntu diaqnozu qoyulmalıdır
B) Daha dərin dəyərləndirmə aparılmalıdır
C) Tik pozuntusundan şübhələnmək lazımdır
D) Xəstə hospitalizasiya olunmalıdır
E) Təcili medikamentoz müalicəyə başlanmalıdır
439. Aşağıdakı şkalalardan hansı uşaq və yeniyetmələrdə obsessiv-kompulsiv
pozuntunu təsdiq etmək üçün tətbiq olunur?
A) Edinburg
B) PANS
C) Hamilton
D) Yale-Brown

E) Mchat
440.Aşağıdakı şkalalardan hansı uşaq autizmininin skriningi zamanı istifadə olunur?
A) Hamilton
B) PANS
C) Mchat
D) Edinburg
E) Yale-Brown
441. Aşağıdakı şkalalardan hansı uşaqlar üçün skrining məqsədi daşıyır?
A) SDQ
B) DAWBA
C) PANS
D) WURS
E) GDS- SV
442. Sadalanan simptomlardan hansı autizm spektr pozuntusuna daha xasdır?
A) Steriotipik hərəkətlər
B) Baş ağrıları
C) Göz kontaktının olması
D) Hiperaktivlik
E)Yuxusuzluq
443. Autizm spektr pozuntusunun erkən əlamətlərindən biri verilənlərdən hansıdır?
A) Öz adına reaksiya vermək
B) Yuxusuzluq
C) Hərarətin olması
D) Hiperaktivlik
E) Sensor dissosiasiya
444. Uşaqlarda müşahidə olunan inkişaf pozuntularının səbəbi nədir?
A) Uşaq yaşlarında stressə reaksiya
B) Peyvəndə reaksiya
C) Anadangəlmə patologiyalar
D)Zorakılıq
E) 3-5 yaş arası fiziki travma
445. Depressiv və disforik vəziyyətdə olan uşaqlarda bu simptomlardan hansı
üstünlük təşkil edir?
A) Yaddaşın güclənməsi
B) Yuxusuzluq
C) Diqqətin güclənməsi
D) Somato-vegetativ simptomlar
E) Maniakal pozuntu
446. Aşahdaki simtomlar nəin əlaməti ola bilər?
1. Sosial kommunikasiyanın daimi çatışmazlıqı
2. Məhdudiyyətlər, davranışda təkrar hərəkət ola bilər
3 Bu pozuntular intellektual əlilliyi ilə izah edilmir.
A) Autistik spektr
B) Hiperaktivlik
C) Tik pozuntusundan
D) Bipolar pozuntusu

E) Yuxu pozuntusu
447. Uşaqlarda təşviş pozuntuları hallarda göstərilən yardım nədən ibarətdir
A) Elektrokonvulsif terapiya (EKT), mirtazapin
B) Psixoedukasiya, paroksetin
C) Psixoterapiya
D) Dərin transcranial maqnit stimullaşdırma
E) Stasionara yerlaşdirmək
448. “Gözləmə nevrozu” hansi pozuntuya uyğun gəlir?
A) OKP
B) Sosial fobiyalar
C) Təşvişli pozuntu
D) Panik pozuntu
E) Dissosiativ- konversion pozuntular
449. Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu davam etmə muddəti:
A) 6 aydan az olmayaraq
B) 4 aydan cox olmayaraq
C) 1 ay ərzində
D) 2 həftə ərzində
E) Bir necə qün ərzində
450. Təşviş pozuntuları zamanı psixi vəziyyətə aid olan əlamət:
A) İstiliyin gəlməsi
B) Tərləmə
C) Titrəmə
D) Ölüm qorxusu
E) Əsmə hissi
451. Başgicəllənmə və zəiflik halı təşviş pozuntusu zamanı hansı əlamətlərə aiddir?
A) Psixi vəziyyət əlamətləri
B) Veqetativ əlamətlər
C) Psixotik əlamətlər
D) Döş qəfəsinə aid əlamətləri
E) Digər qeyri-spesifik əlamətlər
452. Hansı nevrotik pozuntu zamanı cənqolmalar təsadüf ola bilər?
A) Ola bilməz
B) Obsessiv-kompulsiv pozuntu zamanı
C) Sosial fobiyalar zamanı
D) Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu zamanı
E) Dissosiativ-konversion pozuntu zamanı
453.Hansı əlamətlər nevrasteniyaya deyilir,
A)Səbəbsiz qorxular
B)Yüksək psixi və fiziki tükənmə
C)Daimi yorğunluq hissi, baş ağrıları
D)artmış küsəyənlik
E)Hipersteziya

454. Paroksizmal təşviş pozuntu xarakterizə olunur:
A) beyin qabığında patomorfoloji dəyişikliklər ilə
B) pereferik iflic ilə
C) Vegetativ funksiyaların pozuntuları ilə
D) heç biri
E) hamısı
455.Hansı xəstəliklərin inkşafı nevroz ilə patogenetik bağlılığı yoxdur
A) Nevrotik xəstəlik
B) Hepatit
C) Hiperasid qastrit
D) Hipotonik xəstəlik
E) Mədənin xora xəstəliyi
456.Rituallar müşahidə olunur
A) Sarışan hallarda nevrozlarda
B) Nevrasteniyalarda
C) İsterik Nevrozlarda
D) Bütün nevrozlarda
E) nevrozlara xarakterik deyil
457. Paroksizmal təşviş pozuntuda hansı müalicə metodları istifadə olunmur
A) Psixoterapiya
B) Tranklilizatorlar
C) Antidepressantlar
D) Litiy duzları
E) Fizioterapiya
458. Təfəkkürün hansı pozuntusu OKP-da rast gəlinir
A) Patoloji müfəssəlik
B) Sarışan hallar
C) Sayıqlama
D) Hallüsinasiyalar
E) Rezonyorluq
459. Aşağıda qeyd olunanların hansı dissosiativ-konversion pozuntuya
xarakterik deyil
A) Proqridiyent gedişə malikdir
B) Qadınlarda daha tez-tez rast gəlinir
C) Müalicədə psixoterapiya və psixotrop preparatlardan istifadə olunur
D) Xəstələrdə emosional labillik və infantilizm olur
E) Mutizm
460. Sayıqlama fikirlər hansı aşağıda qeyd edilənlərdə müşahidə olunmur?
A) Şizoaffektiv pozuntuda
B) Şizofreniyada
C) Nevrasteniyada
D) Depressiyalarda
E) Dissosiativ-konversion pozuntuda

461. Somatoform pozuntulara aiddir:
A) Trixotillomaniya
B) Dissosiativ pozuntular
C) Tiklər (uşaq və yeniyetmə yaşlar)
D) De La Turetta sindromu
E) Heç biri
462. Düşüncəli simulyasiya hansına aiddir ?
A) Nevrasteniya
B) Deissosiativ-konversion pozuntusu
C) Obsessiv-kompulsiv pozuntusu
D) Heç birinə
E) Somatoform pozuntular
463. Baş beynin üzvi patologiyası olan xəstələrdə meydana çıxa bilər:
A) Assosiyasaların sürətlənməsi, iştaahın artması, yuxunun pozulması
B) Yaddaşın zəyifləməsi, emosional labillik
C) Hərəki oyanığlıq, assosiyasaların sürətlənməsi, mənasız müdrüklük etmək
D) Assosiyasaların sürətlənməsi, mutizm, əhval ruhiyyənin enməsi
E) Əhval ruhiyyənin yüksəlməsi, assosiyasaların sürətlənməsi, mənasız müdrüklük etmək
464. Disforiya aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansı üçün daha xarakterikdir ?
A) Baş beynin üzvi patologiyası
B) Obsessiv – kompulsiv pozuntu
C) Demensiya
D) Nevrasteniya
E) Təşvişli tipli şəxsiyyət pozuntusu
465. Ləng, monoton, artıq detalizasiya ilə nitq hansı pasiyentlərə məxsusdur:
A) Katatoniyalı pasiyentlərə
B) Təqib sayıqlaması olan pasiyentlərə
C) Nəhənglik sayıqlaması olan pasiyentlərə
D) Baş beynin üzvi patologiyası olan pasiyentlərə
E) Kandinski-Klerambo sindromu olan pasiyentlə
466. Baş beynin üzvi xəstəliyi zamanı rast gəlinir:
A) Yadda saxlamanın çətinləşməsi
B) Exomimiya
C) İnterpretativ sayıqlama
D) Təfəkkürün sayıqlama fabulası üzərinə yönəlməsi
E) Konfabulasiyalar
467. Epileptik psixoza daha xarakterikdir:
A) İpoxondrik sayıqlama
B) Münasibət sayıqlaması
C) Dini sayıqlama
D) Qısqancılıq sayıqlaması
E) Kotar sindromu
468. KBT-nın kəskin dövründə meydana cıxır:
A) Əks-səda simptomlar müşahidə olunur
B) Aktiv neqativizm müşahidə olunur
C)Təkrarlanan əlamətlər müşahidə olunur
D) Düşüncə pozuntuları

E) Ətrafdan kiminsə tərəfinnən təsir hissi müşahidə olunur
469. Epileptik statusda xəstəyə qulluğun əsas qaydası:
A) Yüksək doz nootroplardan istifadə
B) Gücləndirilmiş nəzarət
C) Sıxıştırılmamaq rejimi
D) Tibbi-pedaqoji tədbirlərin aparılması
E) Ödemin aradan götürülməsi
470. Baş beynin üzvi patologiyası olan xəstələr üçün xarakterikdir:
A) Emosiyaların ambivalentliyi, emosiyaların kasadlığı
B) Emosional labillik, kövrəlmə, yaddaşın zəifləməsi
C) Hipomaniakal əhval ruhiyyə, patoloji affekt
D) Suisidal tendensiyalı depressiya
E) Exolaliya, exopraksiya, exomimiya
471. Emosional reaksiyaların davamsızlığı və emosional kövrəklik xarakterikdir:
A) Reaktiv psixoz üçün
B) Asıllı şəxsiyyət pozuntusu üçün
C) Hebefrenik şizofreniya üçün
D) Baş beynin üzvi patologiyası üçün
E) Katatonik şizofreniya üçün
472. Baş beynin üzvi xəstəliyin uzaq dövründə meydana çıxa bilər:
A) Maniakal və depressiv sindromlar
B) Astenik və avtomatizm sindromları
C) Psixo-orqanik və konvulsiv sindromlar
D) Astenik və maniakal sindromlar
E) Maniakal və parafrn sindromlar
473. Narkolepsiya nədir?
A) Gündüz vaxtı meydana gələn dəfedilməz yuxu tutmalarıvə qəfil yuxulama tutmaları ilə x
arakterizə olunur
B) Hiposomniyalara aiddir,
C) Yuxu zamanı apnoe
D) Gündüz vaxtı meydana gələn dəfedilməz baş ağrısıtutmaları və qəfil apnoe tutmaları ilə
xarakterizə olunur
E) Hipnohagik hallyusinasiyalarla əlaqədar bir həftə davamedən sindrom
474. Aşağıdakılardan hansı Parasomniyalara aiddir?
A) Yuxu zamanu epileptic tutmalar
B) Gecə qarabasmaları, lunatizm
C) Səsli hallyusinasiyalar
D) İmperativ hallyusinasiyalar
E) Çoxsaylı düşüncə pozğunluqları
475. Psixiatriya üzrə Oksfords dərsliyinə əsasən, yuxudagəzmə (lunatizm) zamanı
hansı preparat qrupundan istifadə olunur?
A) Benzodiazepinlər
B) Antipsixotik
C) Tri-və heterosiklik antidepressantlar (TSA)
D) MAO inhibitorları (MAOİ)
E) Selektiv inhibitorlar(SNGTSİ)

476. Psixogen qusma nədir?
A) İntoksikasiya tipli qusma
B) Patoloji ideyalarla müşaiyət olunan xəstənin özünüqusdurması halı
C) Qurd invaziyası səbəbilə meydana gələn qusma
D) Xora xəstəliyi ilə əlaqədardır
E) Orqanik səbəblər olmadan yaranan xroniki və epizodikqusma
477. 17 yaşlı qız olan pasientin valideynləri onun çəkisininkəskin şəkildə azalmasınd
an, arıq bədən quruluşunusaxlamaq istədiyindən, menstrual siklin pozulmasından,
kökəlmə qorxusunun olmasından və özünü kök hesabetməsindən şikayət edirlər. İlki
n diaqnoz necə ola bilər?
A) Sinir anoreksiyası
B) Əsəb bulimiyası
C) Şəkərli diabet
D) Şəxsiyyət pozğunluğu
E) Bipolyar pozğunluq
478. Bipolyar affektiv pozuntunun depressiv epizodu zamanı rast gəlinən əsas
simptomları qeyd edin
1.Ölüm və ya intihar haqqında təkrarlanan düşüncələr, yaxud intihara yönəlmiş davranış
2.Hər hansı tipdə yuxunun pozulması
3.Adətən xəstə üçün xoş olan məşğuliyyətə qarşı marağın və alınan həzzin aşkar şəkildə
azalması
4.Özünə inamın və özünü qiymətləndirmənin aşağı düşməsi
5.Enerjinin azalması və yorulmanın artması
6.Həyəcan və ya ləngimə ilə müşayiət olunan psixomotor aktivliyin pozulması
A) 1,3
B) 1,2
C) 3,5
D) 2,5
E) 4,6
479. Sadalananlardan hansı ikinci tip BAP üçün xarakterik deyil ?
A) Müalicəsi zamanı hamilə olan və ya hamiləliyi planlaşdıran qadınlarda Li preparatlarına
üstünlük vermək lazımdır
B) Hipomaniakal epizod
C) Ən azı bir dəfə müşahidə olunan depressiv epizod
D) Maniakal və ya qarışıq epizod
E) Sadalananların heç biri xarakterik deyil
480. Depressiyanın müalicəsi zamanı əldə edilən remissiya halı üçün aşağıdakı
fikirlərdən yalnız ikisi doğrudur:
1. Tətbiq olunan müalicə simptomların keçməsi və bu halın ən az 6 ay davam
etməsi ilə nəticələnir
2.Tətbiq olunan müalicə simptomların keçməsi və bu halın maksimum 6 aya qədər
davam etməsi ilə nəticələnmir
3.Tətbiq olunan müalicə simptomların keçməsi və 12 ay müddətində yenidən
təkrarlanması ilə nəticələnir
4.Remissiya halında olan xəstə üçün ən çox rast gəlinən qalıq simptomlar
depressiv əhval-ruhiyə, intihar fikirləri və psixomotor yavaşlamadır
5.Remissiya əldə etmək üçün tətbiq olunan müalicə tezliklərinin sayı artdıqca
xəstəliyin yenidən meydana çıxma riski artır
A) 1, 5
B) 1, 4

C) 2, 3
D) 4, 5
E) 2, 5
481. Aşağıda sadalanan fikirlərdən doğru olanı seçin.
A) Depressiv epizodun davam etmə müddəti 7 gün olmalıdır
B) Depressiv epizodun davam etmə müddəti 14 gün olmalıdır
C) Distimiya zamanı depressiv epizodun davam etmə müddəti 1 ildən artıq olmamalıdır
D) Rekurrent depressiv pozuntu zamanı depressiv epizodun davam etmə müddəti 1 ilə
qədər olmalıdır
E) Rekurrent depressiv pozuntu zamanı ən azı 3 depressiv epizod müşahidə olunur
482. Depressiyanın müalicəsi zamanı tətbiq edilən taktikalardan biri doğru deyil.
A) Psixotik simptomları olan depressiyanı müşayiət edən psixomotor həyəcan zamanı
əsas terapiyaya ən azı 6 ay müddətində benzodiazepin trankvilizatorlarını əlavə etmək
lazımdır
B) Antidepressant və neyroleptiklərə rezistent olan xəstələrə litium duzlarının əlavə
edilməsi məqsədə uyğundur
C) Psixotik simptomları olan depressiyadan əziyyət çəkən xəstənin stasionarda müalicəsi
daha məqsədə uyğundur
D) Təkrarlanan rekurrent depressiya zamanı tətbiq olunan antidepressantlı profilaktik
terapiya pasiyentin kəskin depressiv vəziyyətdən çıxması üçün tətbiq edilən doza üzrə
aparılmalıdır
E) Atipik depressiyadan əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsinə TSA ilə başlamaq məqsədə
uyğun deyil
483. Bipolyar affektiv pozuntusu diaqnozunun təyin edilməsi üçün, xəstənin
anamnezində ən azı neçə affektiv epizodun baş verməsi lazımdır?
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 2-dən artıq
484. Bipolyar pozuntunun yaşlı əhali arasında həyat ərzində yayılması göstəriciləri
neçə faiz təşkil edir?
A) 1,6 %
B) 2,4 %
C) 10-20 %
D) 2,5-10 %
E) 1 %
485. Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı,depressiyanın diaqnostikası üçün əsas
əlamətlərdən hesab edilir?
A) Təkrarlanan ölüm və ya özünəqəsd fikirləri və ya intihar
davranışı
B) Özünəinamın və özünüqiymətləndirmə hissinin enməsi
C) Energetik potensialın enməsi
D) Səbəbsiz özünütənqid və ya qeyri-adekvat günahkarlıq hiss
E) İstənilən növ yuxu pozuntusu (yuxusuzluq)
486. Aşağıdakılardan hansı düzgündür
A) Rekkurent depressiv epizod-ifadə səviyyəsinə görə yüngül, orta ifadəli,ağır olur;
epizodların sayı 2 vəya artıq olur; epizodların davamlılığı 2 vəya artıq həftə olur

B) Distimiya-ifadə səviyyəsinə görə yüngül,orta ifadəli,ağır olur; epizodların sayı 1 olur;
epizodların davamlılığı 2 vəya artıq həftə olur
C) Depressiv reaksiya-ifadə səviyyəsinə görə yüngül,orta ifadəli olur; epizodların sayı 1
vəya artıq olur; epizodların davamlılığı 2 vəya artıq həftə olur
D) Depressiv reaksiya-ifadə səviyyəsinə görə yüngül olur; epizodların sayı 1 olur;
epizodların davamlılığı 2 vəya artıq həftə olur
E) Rekkurent depressiv epizod – ifadə səviyyəsinə görə yüngül,orta ifadəli,ağır olur;
epizodların sayı 2 vəya artıq olur; epizodların davamlılığı 2 və ya artıq il olur
487. İntihar cəhdlərinin yüksək təhlükəsi ilə əlaqədar olan sosial-demografik faktoru
seçin
A) İntihara irsi meyillilik və digər insan tərəfindən icra olunan intiharın müşahidəsi
B) Anamnezdə əvvəl yaşanan intihar cəhdləri
C) Alkoqol və narkotik maddələrin qəbulu
D) İntihara dair fikirlərin ,qərar və planların mövcudluğu
E) Depressiyanın ağır somatik xəstəliklə yanaşı getməsi
488. Depressiyanın,müalicədən əvvəl müalicə zamanı və müalicədən sonra ağırlıq
dərəcəsinin ölçülməsi üçün istifadə olunur:
A) Hamiltonun depressiya reytinqi cədvəli
B) Breslau skrininq metodu
C) Yel-Braun cədv əli (Y-BOCS)
D) Pozitiv və Neqativ sindromlar cədvəli (PANSS)
E) Liebovitz şkalası
489. Depressiyanın müalicəsi zamanı ilkin seşim preparatlarına hansı qrupun
nümayəndələri aiddir?
A) SİUSİ və atipik antipsixotiklərin kombinasiyası
B) Tri- vəya heterosiklik antidepressantlar
C) Monoaminoksidaza inhibitorları
D) SİUSİ, SNİUSİ
E) SNİUSİ və trisiklik antidepressant kombinasiyası
490. Siklotimiya üçün xas olan diaqnostik kriteriyaları seçin
A) Depressiv epizod-tələb olunur(ağır formadan başqa); Maniakal və ya qarışıq epizod qeyd edilmir; Hipomaniakal epizod-2 il ərzində dəfələrlə
B) Depressiv epizod-1 və ya artıq tələb olunur; Maniakal epizod-qeyd edilmir;
Hipomaniakal epizod-qeyd edilmir
C) Depressiv epizod-2 və ya artıq tələb olunur(ağır formadan başqa); Maniakal epizodqeyd edilmir; Hipomaniakal epizod-qeyd edilmir
D) Depressiv epizod-1 və ya artıq tələb olunur; Maniakal epizod-qeyd edilmir;
Hipomaniakal epizod-1 və ya artıq tələb olunur
E) Depressiv epizod-tələb olunmur ancaq səciyyəvidir; Maniakal epizod-1 və ya artıq tələb
olunur; Hipomaniakal epizod-tələb olunmur ancaq səciyyəvidir
491. Maniakal epizodların müalicəsi zamanı Litium preparatını sutkalıq dozası neçə
mq təşkil edir?
A) 1500-2100
B) 3000
C) 300
D) 3600
E) 600

492. Bipolyar affektiv pozuntunun müalicəsində valproatın sutkalıq dozası neçə mq
təşkil edir?
A) 315
B) 50-100
C) 1000-2000
D) 0,5-1,2 mmol/l
E) 1000-2500 mmol/l
493. Aşağıda sadalananlardan hansı amil patoloji yuxulu vəziyyəti yarada bilər?
A) Sadalananlardan hamısı
B) Güclü yorulma
C) Məcburi yuxusuzluq
D) Somatik astenizasiya
E) Həddən artıq emosional gərginlik
494. Patoloji yuxulu vəziyyət üçün hansı meyar uyğun deyil?
A) Oyandıqdan sonra kəskin hallüsinator paranoid vəziyyət bir neçə günədək davam edir
B) Yuxugörmələr çox aydın və qorxunc obrazlar şəklində olur
C) Xarici aləmin real obyektləri və dəhşətli yuxugörmələr üst - üstə düşür
D) Oyandıqdan sonra reallığın tam amneziyası qeyd olunur
E) Yuxugörmələr fraqmentar şəkildə xatırlanır
495. Kiçik sahəli, bağlı məkan (lift, tünel) qorxusu nəyə aiddir?
A) akrofobiya
B) tanatofobiya
C) niktofobiya
D) klaustrofobiya
E) aqorafobiya
496. Anksiolitiki (trankvilizator) depressiyanın müalicəsinin hansı hallarında təyin
etmək lazımdır?
A) Depressiyanın istənilən növündə
B) Əgər depressiya ifadəli təşviş və ya ajitasiya ilə müşayiət olunursa
C) Bipolyar depressiya zamanı
D) Depressiya zamanı anksiolitik (trankvilizator) təyin olunmamalıdır
E) Rrekurrent depressiya zamanı
497. Akatiziya nə deməkdir?
A) Patoloji hövsələsizlik
B) Əzələ gərginliyi, hipokineziya, sakitlik tremoru
C) Ortostatik hipotoniya
D) Kardioqrammada QT intervalının uzadılması
E) Üz hiperkinezləri (çeynəmə hərəkətləri, dil tremoru, göz qırpma)
498. Hallusinator-sayıqlama oyanmasını aradan qaldırmaq üçün hansı preparatdan
istifadə etmək zəruridir?
A) Neyroleptik
B) Antidepressant
C) Normotimik
D)Trankvilizator
E) Nootrop
499.Sadalanan pozuntulardan intellektin inkişafdan qalmasına aid olanı hansıdır?
A) Üzvi ağ ılzəifliyi

B) Totalağılzəifliyi
C) Konsentrik ağılzəifliyi
D)Lakunar ağılzəifliyi
E) Anadangəlmə ağılzəifliyi
500. Pasiyent bəyan edir ki, vaxtaşırı olaraq onun başına yad olan fikirlər daxil olur
və ona elə gəlir ki, bu fikirlər onun başına qonşusu tərəfindən yeridilir. Söhbət hansı
təfəkkür pozuntusundan gedir?
A) Yüksək qiymətli fikirlər
B) Perseverasiyalar
C) Sayıqlama fikirləri
D) Rezonyorluq
E) Sarışan fikirlər
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