BULUŞ EĞİTİM KURUMU
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DENEME SINAVI - X -

1.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre ölümlü iş kazası sıklığının en düşük olduğu ülke
hangisidir?
A) Türkiye
B) Hindistan
C) Rusya
D) İngiltere
E) Fransa

2.

Gemi sanayi ve balata üretiminde kullanılan aşağıda yer alan hangi maddenin maruziyeti hem akciğer
kanserine neden olup hem de plevral plak yapabilmektedir?
A) Benzen
B) Asbest
C) Kömür
D) Silika

3.

Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre yanda belirtilen emredici işaretin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baret kullan
B) Gözlük kullan
C) Düşme tehlikesi
D) Yüz siperi kullan
E) Maske kullan

4. Aşağıdakilerden hangisi Diğer Sağlık Personelinin görevlerinden biri değildir?
A) Isg hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte
çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
B) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
C) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
D) Kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekreterliğini yürütmek.
E) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği
yapmak.

5. Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini
sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi
organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam ……. İş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu
süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
Noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 10

E) 2

6. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir üretim tesisinde 282 çalışan bulunmaktadır. Bu iş yerinde çalışanlar
arasından kaç adet çalışan temsilcisi seçilmeli, arama kurtarma tahliye ekibinde kaç kişi olmalı ve Diğer
Sağlık Personelinin aylık toplam 282 çalışan için çalışma süresi ne kadar olmalıdır?
A) 1 çalışan temsilcisi – 8 kişi arama kurtarma tahliye ekibi – 40 saat
B) 2 çalışan temsilcisi – 8 kişi arama kurtarma tahliye ekibi - 42 saat
C) 3 çalışan temsilcisi – 10 kişi arama kurtarma tahliye ekibi - 93 saat
D) 2 çalışan temsilcisi – 10 kişi arama kurtarma tahliye ekibi - 94 saat
E) 3 çalışan temsilcisi – 10 kişi arama kurtarma tahliye ekibi – 94 saat

7. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların
yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek özel olarak hazırlanır.
Yukarıda açıklanan tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Risk Değerlendirmesi
B) Onaylı Defter
C) Acil Durum Eylem Planı
D) İş Güvenliği Uzmanı not defteri
E) Periyodik muayene formu

8. Yönetim sistemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 18001 Çalışan odaklıdır
B) 14001 çevre odaklıdır
C) 9001 müşteri odaklıdır
D) OHSAS 18001 bir ISO standardıdır

9.

Diğer sağlık personeli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Sağlık memuru, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Hemşire, Acil Tıp Teknisyeni Unvanına sahip kişiler diğer sağlık
personeli olma hakkına sahiptirler
B) Eğitimleri 45 saat uzaktan, 45 saat örgün olarak toplamda 90 saatten az olamaz.
C) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi yapılması da
zorunludur.
D) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri
hekimine iletmekle yükümlüdür.

10. İşyerindeki tehlikelerden korunmak yönünden en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Periyodik muayene
B) Kişisel koruyucular
C) İşe giriş muayenesi
D) Kaynakta kontrol
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