اداره كاربست نتايج تحقيقات دانشگاه /تأكيد بر سازو كارهای ترجمان دانش دردانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي همدان همگام با نهضت توليد علم و تالش به منظور انجام پژوهش های تقاضامحور از
سال  ،2931اداره كاربست نتايج تحقيقات را با مشاركت اعضای كميته كاربست نتايج تحقيقات و رؤسای مراكز
تحقيقاتي راه اندازی كرد .سايت اداره كاربست نتايج تحقيقات مشابه با هدف تسهيل اطالع رساني و ارتباط با
گروههای مخاطب ،راه اندازی شده است و در اين سايت عالوه بر معرفي اين مركز؛ اهداف ،پيام های پژوهش،
نحوه كاربست نتايج تحقيقات و راهنمای نگارش خالصه كاربست نتايج تحقيقات گنجانده شده است.همچنين
رويكردهای كاربست نتايج تحقيقات در دانشگاه علوم پزشكي همدان ،ترجمان دانش و اهتمام به اجرای فرآيند
ترجمان دانش از جمله رسالت های اين اداره بوده و فرم كاربست نتايج تحقيقات در گزارش نهايي طرحهای
تحقيقاتي اضافه شده است .اداره كاربست نتايج تحقيقات ،پيام های پژوهش و چگونگي كاربست آنها را متناسب
با گروه های مخاطب ،خالصه سازی و در سايت مربوطه درج مي كند .از آنجا كه از روش های مختلفي برای
بهره برداری از دانش و فرآيند ترجمان دانش استفاده مي شود ،از اين رو اين اداره در تالش است تا با بهره
گيری از رويكردهای الزم به صورت فعاالنه و غيرفعاالنه اين مهم را تحقق بخشد .نتايج پژوهش های انجام
شده با حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه ،بيانگر پيام های زير است .اميد است كاربست پيام
های حاصل از پژوهش های بومي دانشگاه مورد توجه قرار گيرد.

پيام هاي پژوهش

 تشخيص زود هنگام بهترين راه افزايش اثر دهي درمان است.
 راه اندازی نظام مراقبت ديده ور ،مناسب ترين روش پايش اثرات واكسن های جديد از جمله واكسن
پنتاواالن است.
 اعمال حساسيت ويژه در درمان بيماران و درک اهميت شناسايي به موقع بيماران مسلول به منظور
جلوگيری از بيمار ساختن اطرافيان و احيا ناً ايجاد مقاومت اوليه دارويي ضروری است.

 شناخت مكانيسم های بيشتر سميت علف كش پاراكوات و قرص برنج و كمک به درمان بهتر اينگونه
مسموميت ها برای محققين و مراكز درماني حائز اهميت است.
 ماالتيون بر ميزان عناصر كمياب اثرات نامطلوب دارد.
 ماالتيون از طريق اثرگزاری بر ميزان عناصر كمياب در روند معمول مكانيسم های بدن اثر مي گذارد.
 از نانو ذرات و نانوداروها به خصوص ارگانوفسفره ها مي توان برای درمان مسموميت ها استفاده كرد.
 توانايي بيشتر برای پيش بيني سير بيماری و انتخاب بهترين گزينه درماني برای هر بيمارتوسط پزشک
مربوطه ضروری است.
 ميزان رد شدن آزمون غربالگريي شنوايي در گروه زايمان طبيعي بيشتر از سزارين مي باشد در حالي كه
مثبت كاذب در گروه سزارين بيشتر از طبيعي است..
 ميزان رد شدن آزمون غربالگريي شنوايي در كودكان دارای فاكتورهای خطر بسيار بيشتر از كودكاني است
كه اين فاكتورهای خطر را ندارند.
 فعاليت آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز 3-در مبتاليان به سندرم تخمدان پلي سيستيک بطور قابل توجهي
بيشتر از زنان بارور سالم است.
 تفاوت قابل مالحظه ای در فعاليت آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز 1-بين مبتاليان به سندرم تخمدان پلي
سيستيک و زنان بارور سالم وجود ندارد.
 ارتباط معناداری بين غلظت آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز 3-و ميزان غلظت و يا فعاليت كمپلكس
 MMP9/NGALمشاهده شده است.
 آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز 3-در شكل گيری سندرم تخمدان پلي سيستيک نقش دارد.
 از آنجا كه فعاليت آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز 3-در مبتاليان به سندرم تخمدان پلي سيستيک افزايش
مي يابد مهار فعاليت آنزيمي مي تواند بعنوان هدف درماني در طراحي داروها انتخاب گردد.
 آگاهي پزشكان از اهميت روش های تشخيصي  PCRو كشت خون برای تأييد بروسلوز ضروری است.
 محققين بايد در زمينه مقاومت بروسال به ريفامپين بيشتر تحقيق كنند.

 دستيار ديجيتالي شخصي جهت ارزيابي پوسچر ،احتمال خطا در محاسبه نتيجه نهايي را نسبت به روشهای
دستي كمتر ميكند.
 سابقه زندان و ابتال قبلي به سل رابطه مستقيم و درمان پيشگيرانه با ايزونيازيد و تعداد  CD4رابطه
معكوس با عفونت همزمان سل و HIVدارند.
 در استفاده از داروهای پيشگيری جهت استرس اولسر دقت شود.
 در بيماران بخش ICUاستفاده از پنتازول با عفونتهای بيمارستاني بيشتری همراه است.
 استفاده از تمپول در درمان بيماری های كبدی و ديابت موثر است.
 استفاده از اكسيد سريم در ساخت دارو های اختالالت نا باروری موثر است.
 تشخيص مكانيسم سلولي بيماری اتيسم توسط پزشک ضروری است.
 استفاده از فراورده های آنتي اكسيداني در درمان بيماری اتيسم جهت كا هش عوارض و عاليم آن موثر
است.
 استفاده از مقاطع مغز ميزان اثر بخشي آموزش اناتومي اعصاب را افزايش مي دهد.
 مواجهه با اشعه اثری در تعيين جنسيت جنين ندارد.
 متغيرهای جنسيتي و زباني بر سازه ها و فركانس پايه در بيماران موثر است.
 كاهش حساسيت سويه های استرپتوكوكوس آگاالكتيه به پني سيلين به عنوان آنتي بيوتيكي انتخابي
برای درمان و پيشگيری از عفونت های ناشي از اين باكتری و همچنين افزايش مقاومت اين سويه ها
نسبت به آنتي بيوتيک اريترومايسين به عنوان اولين آنتي بيوتيک جايگزين در افراد واجد آلرژی به پني
سيلين ،موجب افزايش نگراني در مورد استفاده از اين آنتي بيوتيک ها به ويژه در مورد پيشگيری از
بيماری در نوزادان ،شده است.
 استفاده از تكنولوژی  PCRدر آزمايشگاه های باليني پزشكان را قادر خواهد ساخت تا درمان آنتي بيوتيک
مناسبي را تجويز نمايند.
 مداخله مناسب برای درمان مشكالت خواب بيماران افسرده ضروری است.
 الزم است شدت و نحوه كنترل تهوع و استفراغ بارداری از ابتدای بارداری ارزيابي شود.

 متخصصين گفتار درماني به اهميت شيوع اختالل لكنت در سنين قبل از دبستان و آگاه سازی جامعه
جهت كاهش عوارض اختالل در اين جمعيت بيشتر توجه كنند.
 بررسي و توجه به استرس اكسيداتيو در بيماران با سندرم متابوليک ضروری است.
 انجام تحقيقات گسترده تر در زمينه ی تاثير اوركسين بر درد ،مي تواند راهي برای ساخت داروی جديد
آنالژسيک باشد.
 موقعيت رتوكولون نسبت به كليه در حدود  %2فاصله است.
 از طريق ماساژ دادن نوزادان نارس مي توان وزن گيری آن ها را ارتقاء داده و از بسياری از مشكالت تكاملي
آتي كه ناشي از كم وزني است جلوگيری كرد.
 با ماساژ دادن نوزادان نارس ميتوان مدت زمان بستری آن ها در بخش مراقبت های ويژه بيمارستان ها را
كاهش داد.
 بين توارث ژن های مشخص از لوكوس  HLA-DR, DQو بروز نوروپاتي ديابتي ارتباط وجود دارد.
 آگاهي خانواده های افراد ناشنوا در زمينه ی اهميت ارتباط سازنده با فرزندشان مي تواند منجر به افزايش
تاب آوری افراد ناشنوا شده و كيفيت زندگي اجتماعي اين افراد را ارتقا دهد.
 استفاده از روش های تشخيصي  PCRو كشت خون برای تأييد بروسلوز ضروری است.
 در مراكز پزشكي قانوني استفاده از روشهای غير تهاجمي نظير سي تي اسكن به جای روشهای متداول در
تشخيص ضايعات منجر به مرگ توصيه مي گردد.
 سديم والپروات وريدی در درمان حمالت حاد ميگرن نسبت به دگزامتازون وريدی ارجحيت ندارد.
 در بيماران با اورا  ،فقط سديم والپروات در بهبود حمالت موثر بوده است نه دگزامتازون.
 بررسي وجود استعداد ژنتيكي معنا دار در بيماران با و بدون نوروپاتي محيطي و امكان غربالگری بيماران
مبتال به ديابت نوع دو به منظور پيش بيني ابتال به نوروپاتي و انجام اقدامات پيشگيرانه احتمالي ضروری
است.
 نگرش نسبت به هشدارهای ديداری و هنجارهای انتزاعي با متغير قصد رفتاری رابطه آماری معني داری
دارد.

 در استفاده از داروهای پيشگيری جهت استرس اولسر دقت شود بخصوص در بيماران بخش  ICUكه
استفاده از پنتازول با عفونتهای بيمارستاني بيشتری همراه است.
 شناخت و توجه به زيرگروهي از بيماران كه به اعمال مداخالت درماني بيشتر نيازمند هستند ،از جمله
توجه به بيماران با سابقه زندان و سابقه ابتال قبلي به سل و اعمال مداخالت پيشگيرانه مناسب تر در
محيط زندان برای بيماران  HIVمثبت ضروری است.
 توجه بيشتر پزشكان و متخصصان عفوني به بيماران  HIVمثبت بويژه در بيماران مستعد ابتال به سل و
تجويز مناسب درمان پيشگيرانه ايزونيازيد ضروری است.
 طراحي مطالعات مناسب برای شناخت ساير عوامل مستعد كننده ابتال به عفونت همزمان مايكوباكتريوم
و توبركولوزيس ضروری است.
 بين توارث ژنهای مشخص از لوكوس  HLA-DR, DQو بروز نوروپاتي ديابتي ارتباط وجود دارد.
 در مدل دو مولفه ای دوجمله ای منفي با صفر انباشته برای مكان يابي ژنتيكي مكان های جديد تاثيرگذار
در تشكيل سنگ صفراوی شناسايي شده است كه ممكن است برخي از اين مكان ها نقش محافظتي در
تشكيل اين سنگ ها داشته باشند
 آگاهي از لزوم غربالگری اهداكنندگان خون از نظر بروسلوز ضروری است.
 لزوم پژوهش در زمينه بروسلوز و راههای پيشگيری از آن ضروری است.
 با توجه به تفاوت ميزان شيوع ژن های مقاومت آنتي بيوتيكي و به موجب آن احتمال انتقال مقاومت بين
سويه ها و گونه های باكتريايي ،نظارت مناسب بر كنترل عفونت و نحوه ی درمان بيماران به ويژه در
بيمارستان از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد.
 استفاده از تكنيكهای به روز در تشخيص باكتريها در آزمايشگاه های باليني همراه با راه كارهای توصيه
شده توسط  ،CLSIپزشكان را قادر خواهد ساخت تا آنتي بيوتيک مناسب را در درمان بيمار تجويز نمايند،
كه منجر به موفقيت درماني ،كاهش زمان درمان وكاهش هزينه بيمار خواهد شد.

 برای درمان بيمار مبتال به سردرد ميگرني حاد در صورت داشتن اورا استفاده از سديم والپروات به عنوان
انتخاب اول پيشنهاد مي شود و در صورت عدم وجود اورا ارجحيتي بين اين دارو و دگزامتازون وجود
ندارد.
 اعمال حساسيت ويژه در درمان بيماران و درک اهميت شناسايي به موقع بيماران مسلول به منظور
جلوگيری از بيمار ساختن اطرافيان و احياناً ايجاد مقاومت اوليه دارويي ضروری است.
 وقوف بر لزوم درمان صحيح و تمكين دستورات پزشک و پرسنل سيستم بهداشتي درماني الزم است.
 افرادی كه دارای سطوح پايين  BMIهستند ،دارای سطح خودكارآمدی باالتری نسبت به افرادی بودند
كه  BMIبيشتری داشتند.
 تمپول بر روی ناباروری مردان ديابتي تاثير دارد.
 بررسي كودكان مبتال به سنگ های ادراری ،هماچوری و عفونت ادراری از نظر هيپركلسيوری ضروری
است.
 توجه به هيپركلسيوری بدون عالمت در كودكان و اجرای برنامه های غربالگری دوره ای در اين گروه سني
حائز اهميت مي باشد.
 متخصصين گفتار درماني به مهارتهای فرا زباني افراد كم شنوا بايد توجه بيشتر داشته باشند.
 وزوز يكي از شايعترين عالمتهای مراجعه كنندگان به كلينيک های شنوايي شناسايي ،است  .عوامل
ايجادكننده وزوز اغلب مبهم و ناشناخته مي باشد .آنچه در مورد وزوز مطرح است تخفيف يا كنترل وزوز
است .تحريک مغناطيسي جمجمه با كاهش قابليت تحريک پذيری قشر مغز سبب كاهش وزوز مي شود.
 نحوه تجويز آنتي بيوتيک ها مهم است.
 اندازه گيری سرولوژی  EBVدر بيماران  HIVمثبت در پي گيری بيماران از نظر كانسر نازوفارنگس و
لنفوم و ساير بيماری دهان وابسته به عفونت  EBVمي تواند موثر باشد
 بكارگيری و ارتقای روش های پيشگيری از صدمه با اجسام تيز حين جراحي ضروری است.

 يكي از داليلي كه احتماال نقش مهمي در كاهش ميزان بيان ژن كاتاالز و منگنز سوپراكسيد ديس موتاز
در افراد چاق مي تواند داشته است التهابي است كه در نتيجه ی ورود ماكروفاژها به درون بافت چربي
ايجاد مي شود.
 استفاده از سيستم پراكسيدازكلزا -اكسين برای مطالعات درمان سرطان ميتواند مؤثر باشد.
 در شناسايي جسم های خارجي وارد شده به بدن بايداز مناسب ترين سيستم تصويربرداری استفاده نمود.
 وجود استعداد ژنتيكي معنا دار در بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروزيس در مقايسه با افراد سالم و نيز
تفاوت معنا دار بين گروه پاسخ دهنده به داروی اينترفرون و گروه بيمار با عدم پاسخ به دارو ،ميتواند در
انتخاب استراتژی درماني بر مبنای شاخص های ژنتيكي ( )HLAكمک كننده باشد.
 بين توارث ژنهای مشخص از لوكوس های  HLA-A, B, DRBو شانس بروز بيماری در بستگان درجه
يک فرد بيمار ارتباط وجود دارد.
 بررسي مداوم و مرتب فاكتورهای هماتولوژيک و ايمونولوژيک خون در افرادی كه محل سكونت يا كار آنها
در مجاورت آنتن های تلفن همراه قرار دارد ضروری است..
 توجه و آگاه سازی متخصصين از مزايای استفاده از چندين روش ارتباطي به همراه هم جهت بهبود
مهارتهای زباني كودكان كم شنوا ضروری مي باشد.
 متخصصين گفتار درماني بايد به استفاده از جسچر به همراه روشهای كالمي توجه بيشتر نمايند.
 شناخت دوز سمي وكمک به درمان مسموميت با حشره كشها ضروری است.
 استفاده از آنتي اكسيدانها مي توتند در درمان بيماری مؤثر باشد.
 نمايه توده بدني افراد با سن و تأهل زنان رابطه ی مستقيمي دارد.
 مصرف آترووستاتين قبل از عمل جراحي پيوند عروق كرونر تاثيری بر بروز فيبريالسيون دهليزی پس از
عمل ندارد.
 استعداد ژنتيكي معنا دار در بيماران با و بدون نوروپاتي محيطي وجود دارد و امكان غربالگری بيماران
مبتال به ديابت نوع دو به منظور پيش بيني ابتال به نوروپاتي و انجام اقدامات پيشگيرانه احتمالي ضروری
است.

 اعتياد به مرفين بر مكانيسمهای سيگنالينگ سلولي در مغز و سيستم های درگير در حافظه و يادگيری
آن تاثيرگذار است.
 اعتياد با مورفين بر سالمتي و سيستم اعصاب مركزی تاثير مي گذارد.
 مداخله مناسب برای درمان مشكالت خواب بيماران افسرده الزم است.
 بين توارث ژنهای مشخص از لوكوس  HLA-DQB1و بروز نوروپاتي ديابتي ارتباط وجود دارد.
 سندرم تخمدان پلي كيستيک در جوامع امروزی شيوع زيادی دارد .يكي از تظاهرات شايع اين سندرم
اليگومنوره ،آمنوره ثانويه و عدم تخمک گذاری است .اليگومنوره مي تواند منجر به وضعيت های پاتولوژيک
ايجاد شده ناشي از اختالل قاعدگي از جمله ناباروری ،بدخيمي ها ،بيماری های قلبي عروقي ،قندی،
هيرسوتيسم ،آكنه و باعث مشكالتي در سالمت عمومي زنان جوان شود .متافورمين به عنوان داروی خط
اول در درمان سندرم تخمدان پلي كيستيک شناخته شده است ولي به دليل عوارض جانبي مصرف اين
دارو و همچنين برخي كنترانديكاسيون های مصرف آن و عدم تحمل مصرف اين دارو توسط برخي افراد
جايگزين كردن داروهای گياهي در درمان اين سندرم شايع ،از اهميت ويژه ای برخوردار است .يكي از اين
داروها ،آگنوگل است كه جهت درمان اختالالت يائسگي و گرُگرفتگي ،اختالالت قاعدگي ،اليگومنوره،
آمنوره ثانويه ،و خون ريزی های رحمي كاربرد دارد .با توجه به اينكه هر دو دارو اثر يكساني در درمان
اليگومنوره داشتند و با توجه به گياهي بودن آگنوگل ،و عوارض جانبي بسيار كم گزارش شده ناشي از
مصرف آن ،اين دارو مي تواند جهت درمان اليگومنوره در سندرم تخمدان پلي كيستيک مورد استفاده
قرار گيرد و جايگزين متفورمين شود.
 از نظر تغييرات دنداني-اسكلتي ،تفاوتي بين دو دستگاه متصل به دندان و متصل به استخوان ديده
نميشود.
 مصرف آترووستاتين قبل ازعمل جراحي پيوندعروق كرونرتاثيری بربروزفيبريالسيون دهليزی پس ازعمل
ندارد.
 امكان ارزيابي،تشخيص وارجاع كودكان بااستفاده ازآزمون اديومتری غربالگر ومهاردگرسويي آن وجود دارد.
 شناخت دوز سمي وكمک به درمان مسموميت با حشره كشها ضروری است.

 شناسايي دقيق مكانيسم های بيوشيميايي بيماری سنگ كليه ضروری است.
 در مورد نقش تغذيه بر سالمت جسماني و رواني دانشجويان و دانش آموزان و تغذيه سالم و راهكارهای
حفظ وزن طبيعي بدن آموزش داده شود.

تشخيص سرطان پستان به عنوان يک بحران در زندگي فرد موجب بهم خوردن تعادل زندگي او مي شود.
به دليل اهميت پستان در شكل گيری هويت جنسي زن ،واكنش نسبت به بيماری مي تواند شامل ترس،
اضطراب ،و افسردگي باشد با توجه به افزايش روز افزون تعداد بيماران مبتال به سرطان در ايران و جهان
و افزايش هزينه های ناشي از درمان جسماني و تأثير آن بر ساير جنبه های زندگي ،مقابله مؤثر با آن و
باال بردن كيفيت زندگي اين افراد از اهميت ويژه ای برخوردار است ،همچنين با توجه به اثبات سودمندی
رفتار درمانگری شناختي مديريت استرس در افراد مبتال به سرطان پستان،ميتوان از اين رويكرد در مراكز
انكولوژی در جهت بهبود سالمت روان افراد و افزايش راهبردهای مقابله ای بهره جست.
 ارتباط بين توارث ژنهای مشخص از لوكوس  HLA-DR, DQو ابتال به بيماری پمفيگوس ولگاريس
وجود دارد.
 در غربالگری بيماران مبتال به  HIVو  HCVاز نظر هپاتيت  Bو توجه به عفونت هپاتيت  Bنهفته در
اين بيماران بايد دقت شود.
 بررسي مداوم و مرتب قند خون ناشتا و سطح گلبول های سفيد خون جهت جلوگيری از افزايش التهاب
و پيشرفت بيماری و همچنين در تسريع بهبود بيماری مؤثر است.
 مديران و سياستگذاران بايد به مقوله فرسودگي و رضايت شغلي توجه كنند.
 شيوع بيماری بروسلوز در بيماران  HIVمثبت باالتر از جمعيت عادی در جامعه نيست.
 مديران در جهت ارتقاء كمي و كيفي وب سايت از طريق بهبود شاخصهای وب سنجي به منظور حضور
بيشتر در دنيای مجازی اقدام نمايند.
 از فراورده های موسير در درمان مسموميت با آفت كشها در صنايع داروسازی و مراكز مسموميت ها
استفاده شود.

 اطالع از وضعيت اپيدميولوژيک بيماريهای تاولي اتوايميون در استان همدان و استانهای همجواربرای
مديران ضروری است.
 شيوع ژيارديازيس و بالستوسيستيس در مناطق روستايي شهرستان همدان باال است.
 در ساكنين مناطق روستايي اجرای مداخالت پيشگيری از تک ياخته های انگلي ضرورت دارد.
 ارتقای سطح آگاهيهای بهداشتي جامعه از طريق آموزش بهداشت و نحوه پيشگيری از بيماری های انگلي
يكي از وظايف رسانه های گروهي ميباشد.
 در طراحي مداخالت تغذيه ای برای افزايش مصرف صبحانه در دانشجويان بايد بر استراتژی های افزايش
خودكارآمدی و حمايت اجتماعي تأكيد بيشتری نمود .
 افراد سياست گذار در امور دانشگاهي و خانواده ها مي توانند با به كار بردن راه هايي در جهت افزايش
خودكارآمدی و حمايت اجتماعي دانشجويان ،مصرف منظم صبحانه را افزايش دهند.
 آموزش مداوم پرسنل اورژانس و آموزش عمومي در زمينه تروما ،اورژانسهای قلبي و مسموميت با مواد
مخدر ضروری است.
 نقش و اهميت اورژانس پيش بيمارستاني در ارتقا سالمت مؤثر است.
 آموزش اورژانس پيش بيمارستاني در زمينه تروما ،مشكالت قلبي و سوء مصرف مواد در اولويت های
آموزشي دانشجويان مرتبط قرار گيرد.
 در زمينه نحوه برخورد با اورژانس های پزشكي ،آموزشهای عمومي به خصوص آموزش از طريق رسانههای
جمعي و دسترسي به مشاوره تلفني با پزشک يا پرستار ارشد فوريت های پزشكي ميتواند بسيار كمک
كننده باشد.
 شيوع آلودگي انگلي در مادران ساكن مناطق روستايي در مقايسه با مناطق شهری باالتر است.
 ارتقای سطح بهداشت و آگاهيهای بهداشتي بهخصوص در ساكنين مناطق روستايي به منظور كاهش
عفونت های انگلي ضروری است.
 تدوين برنامههای آموزش بهداشت در صدا و سيما موجب ارتقای سطح آگاهيهای بهداشتي جامعه و
پيشگيری از بيماری های عفوني و انگلي مي گردد.

 ارزيابي دقيق تر نقاط ضعف و قوت برنامه اصالحات دردانشكده پزشكي همدان ضرورت دارد.
 كمک به تغيير نگرش و عملكرد اساتيد در نحوه تدريس دروس در برنامه اصالحات بايد توسط اساتيد و
اعضای هيات علمي مورد توجه قرار گيرد.
 آگاهي از نقاط ضعف و قوت برنامه اصالحات تربيت دانشجويان پزشكي جهت انعكاس آن به اساتيد و
مسئولين ذيربط ضروری است.
 ارتقاء كيفيت و استانداردسازی آزمونهای باليني ( )OSCEضرورت دارد.
 آگاهي مدرسان از روشها و فنون تدريس و به كار گيری آنها در فرايند تدريس اهميت دارد.
 توجه به روش های نوين آموزشي و ترويج اين روش ها در بين اعضاء هيئت علمي ضروری است.
 بررسي ميزان رضايت بيماران بخش های جراحي با استفاده از روشهای اجرايي حاكميت باليني ضروری
است.
 بررسي وضعيت جسمي و بيمای های شغلي پرسنل اتاق عمل ضروری است.
 پيش از استقرار سيستم های مديريت كيفيت ،بررسي الزم در زمينه وجود بستر مناسب و امكان بكارگيری
آن به خصوص در محيط های آموزشي و درماني بايد مورد بازنگری قرار گيرد و بكارگيری آن در سازمان
،مستلزم تعهد مديريت ارشد آن سازمان است.
 كيفيت زندگي پايين و اختالالت اسكلتي عضالني يكي از عوامل تهديد كننده سالمت پرستاران است.
 كودكان دچار اختالل در خواندن در درک گفتار در شرايط وجود صدای مزاحم محيط مشكل دارند.
 صنايع داروسازی و مراكز مسموميت ها مي توانند از نانو ذرات و نانوداروها در درمان مسموميت ها استفاده
كنند.
 با آموزش های الزم در زمينه بيماری های انگلي و راه های انتقال آن ها به انسان مي توان در كاهش
موارد ابتال و عوارض آنها موثر واقع شد.
 تدوين قوانيني در جهت اجرای برنامههای آموزش بهداشت در رسانه های عمومي موجب ارتقای سطح
آگاهيهای بهداشتي جامعه و سالمت مي گردد.

 اطالع از ميزان شيوع مقاومت دارويي سل در استان و حصول اطمينان از كفايت درمان بيماران برای
سياست گذاران بهداشتي استان ضروری است.
 رعايت اصول بهداشتي در مراحل مختلف سافت تا توزيع جهت كاهش امكان آلودگي ظروف يكبار مصرف
غذايي ضروری است.
 آشنايي با روشهای پيشرفته تصفيه فاضالب صنعتي با شدت آلودگي باال ضروری است.
 بين قصد رفتاری با رفتار رانندگان در مورد هشدارهای ديداری رابطه معني داری وجود داشته است.
 معرفي روشهای نوين تصفيه پساب و بيان اهميت كاربرد روشهای تلفيقي در افزايش كارايي تصفيه پساب
ها ضروری است.
 با توجه به وضعيت نامناسب مصرف صبحانه ،لزوم افزايش برنامه غذايي سالم در بوفه مدارس ديده مي
شود
 با توجه به وضعيت نامناسب مصرف صبحانه ،لزوم افزايش كالس های آموزشي توسط كارشناسان مجرب
تغذيه در اين گروه ديده مي شود.
 ارتقاء كمي و كيفي وبسايت دانشگاه علوم پزشكي ضروری است.
 ارتقاء سطح كيفيت كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكي ضروری است.
 غربالگری روتين افسردگي در دوران يائسگي در سيستم مراقبتهای بهداشتي اوليه گنجانده شود.
 آشنايي با برخي روشهای ساده و ارزانقيمت در حذف آاليندههای زيستمحيطي الزم است.
 استفاده از روشهای متداول تصفيهای مثل جذب با در نظر گرفتن اينكه بنتونيت يكي از جاذبهای
ارزانقيمت موجود در كشور ميباشد كه با اصالح آن پتانسيل مناسبي در حذف آاليندهها ميتواند داشته
باشدو همچنين معرفي روشهايي كه راهبری آنها ساده باشد ضروری است.
 ايجاد فرهنگ رفتاری و آموزش مهارت های ايمني به دانش آموزان جهت كاهش آسيب ها و ارتقاء سالمت
دانش آموزان بسيار ارزشمند است.
 افزايش تاب آوری اثر مستقيم بر پيشرفت تحصيلي دارد .بنابراين توصيه مي شود اين مهم در برنامه ريزی
آموزشي مدنظر قرار گيرد.

 اشتباهات دارويي معموال در يكي از مراحل فرايند دارو دادن اتفاق مي افتد و بايد به عنوان خطای
سيستمي مورد توجه قرار گيرد و هرگز نبايد به عنوان خطاهای انساني دارای جنبه های قانوني و تنبيه
حرفه ای بررسي شوند و بررسي و تحليل شرايط وقوع آنها فقط بايد به منظور عبرت آموزی و پيشگيری
و اجتناب از وقوع مجدد آنها در نظر گرفته شود.
 بايد اصول صحيح دارو دادن  :بيمار درست ،داروی درست ،روش درست ،زمان درست ،دوز درست را مالک
در دارودرماني قرار داد.
 تجديد نظر در اجرای برنامه های آموزشي و توجه خاص به علل تاخير در مراجعه موارد حيوان گزيدگي
ضروری است.
 اطالع از ميزان شيوع مقاومت دارويي سل در استان و حصول اطمينان از كفايت درمان بيماران حائز
اهميت است.
 كودكان مبتال به اختالالت يادگيری ،بهمراه مشكالت مربوط به عملكرد تحصيلي خود ،مشكالت
هماهنگيهای حركتي و مشكل درتوجه دارند .كه اين مشكالت با عملكرد فعاليتهای روزمره اين كودكان
تداخل ايجاد ميكند .استفاده از جليقه وزين ميتواند به عنوان مداليته درماني جهت افزايش سطح توجه
و بهبود مشكالت حركتي در كودكان در كالس درس مورد استفاده قرار گيرد.
 استفاده از جليقه وزين ميتواند به عنوان يک مداليته درماني زير نظر يک متخصص كاردرماني در محيط
مدرسه و در كالس درس مورد استفاده قرار گيرد.
 توجه معلمين و دست اندركاران مدارس به مشكالت گفتاری كودكان كم شنوا ضروری است.
 ارائه آموزش ها و مراقبت های كمي و كيفي مناسب به مادران باردار با توجه به وضعيت آن ها ضروری
است.
 افزايش دانش و ارتقاء سطح آگاهي در خصوص نقش دوگانه استرس اكسيداتيو در بيماريها ضروری است.
 با توجه به وضعيت نامناسب تهيه بستني سنتي  ،لزوم افزايش كالس های آموزشي توسط كارشناسان
مجرب در اين گروه ديده شود.
 هوش هيجاني بر عملكرد موفقيت آميز مديران تاثير مثبت دارد.
 آگاهي بخشي هر چه بيشتر به جامعه و بخصوص افراد در تماس با جمعيت دامي ضروری است.

 آگاهي بخشي هر چه بيشتر به جامعه و بخصوص افراد در تماس با جمعيت دامي در مورد ماهيت بيماری
تب مالت و راه های انتقال و پيشگيری از آن ضروری است.
 سياست های كلي سالمت در تدوين اهداف كلي و كمي حيطه های كاركردی بخش سالمت ضروری است.
 تبيين وضعيت موجود دانشگاه ،با استفاده از شاخص ها در برنامه ريزی عملياتي دانشگاه در حوزه تحقيقات
و فناوری تاكيد مي گردد.
 تنظيم تعرفه جهت افزايش مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات و مراقبت به ميانساالن ضروری است.
 حدود  12/2درصد دانشجويان مبتال به اختالل رواني 12/7،درصد دارای دوست پسر/دختر 29/1،درصد
دارای رابطه جنسي با جنس مخالف 8/0،درصد دارای رابطه جنسي با همجنس 21/1،درصدسيگاری
(شامل  92/1درصد آقايان و  1/9درصد خانمها) 3/3،درصد دارای سابقه مصرف مواد مخدر يا داروهای
روانگردان 21/1،درصد دارای افكار خودكشي ،و  8/1درصد دارای سابقه اقدام به خودكشي هستند.
 احتمال ابتال به اختالل روان در افرادی كه دارای دوست پسر/دختر هستند  1/27برابر ،در افرادی كه
شكست عاطفي دارند  1/17برابر ،در افرادی كه رابطه جنسي با جنس مخالف دارند  1/11برابر ،در افرادی
كه رابطه جنسي با همجنس دارند  1/11برابر ،در كساني كه سيگار مي كشند  9/23برابر ،در افرادی كه
مصرف مواد مخدر يا داروهای روانگردان مصرف مي كنند  1/09برابر ،در افرادی كه افكار خودكشي دارند
 7/82برابر ،در افرادی سابقه اقدام به خودكشي داشتند  1/11برابر ،در افرادی كه به رشته تحصيلي خود
عالقه ندارند  1/13برابر ،و در كساني كه به آينده خود اميدوارنيستند  1/21برابر افزايش مي يابد.
 استفاده كنترل نشده از تلفن همراه در مراكز آموزشي درماني كشور در تمام كاركنان از جمله پرستاران
به چشم مي خورد كه ممكن است بر سالمت بيمار و وظايف پرستاران تاثير منفي بگذارد.
 استفاده از تلفن همراه در محل كار توسط پرستاران به كاهش بهرهوری حرفهای و به خطر افتادن ايمني
و سالمت بيماران و حتي خود پرستاران منجر مي گردد.
 مدرسين پرستاری بايد در خصوص استفاده از تلفن همراه در كارآموزی الگوی صحيحي بوده و نكات مهم
در اين رابطه را همواره در تئوری و عمل به دانشجويان كه پرستاران آينده هستند گوشزد نمايند.

 اتخاذ سياسيت های بهداشتي درماني در زمينه كاهش عفونت های بيمارستاني امری ضروری است.
 در ايران درصد افرادی كه به لحاظ رواني بيمار هستند نسبت به ميانگين جهاني باالتر است كه اين ميزان
در زنان بيشتر از مردان و در افراد متاهل بيشتر از افراد مجرد است.
 مدل های تغيير رفتار برای پيشگيری و كاهش وقوع صدمه با اجسام تيز در پرسنل درماني موثر است.
 با آگاه شدن از ميزان شيوع ديابت بارداری مي توان با آموزشهای مناسب به اين گروه به كنترل ديابت
كمک نمود.
 با افزايش امكانات و منابع آموزشي مي توان به تشخيص به موقع و كنترل بيماری و عوارض ناشي از آن
كمک شاياني نمود.
 اطالع رساني در ارتباط با اثرات سوء ديابت و همچنين اثر مفيد آستازنتين بر عوارض توليد مثلي ديابت
ضروری است.
 افزايش پوشش بيمه و كاهش هزينه های درمان ،ميتواند ميزان پايبندی به مصرف منظم داروها در
بيماران ديابتي نوع  1را افزايش دهد.
 آموزش كاركنان بهداشتي و درماني مي تواند ميزان پايبندی به مصرف منظم داروها در بيماران ديابتي
نوع  1را افزايش دهد..
 امكان ارزيابي ،تشخيص و ارجاع كودكان با استفاده از آزمون اديومتری غربالگر و مهار دگر سويي آن وجود
دارد.
 با توجه به ارتباط سالمت اجتماعي با منزلت شغلي مي توان با برنامه ريزی و كاربرد راهكارهای افزايش
منزلت شغلي حرفه پرستاری در جامعه به افزايش سطح سالمت اجتماعي پرستاران كمک نمود.
 معلمين و دست اندركاران مدارس بايد به انواع روشهای ارتباطي مناسب برای كودكان كم شنوا توجه
نمايند.
 ارائه آموزش به بيماران ديابتي نوع  1جهت استفاده منظم از داروها الزم است جنس ،سن ،وضعيت
تحصيالت ،وضعيت پيشرفت بيماری ،وضعيت اقتصادی و نيز باورهای نادرست آنها در نظر گرفته شود.
 برقراری ارتباط موثر يكي از راه های افزايش پايبندی به مصرف منظم داروها در بيماران ديابتي نوع  1مي
باشد.

 اجرايي كردن سياست گذاری ها الزم است.
 اتخاذ قوانين و سياست گذاری مناسب در راستای تصفيه پسابهای صنعتي امری ضروری مي باشد.
 ظاهر بدني و نمايه توده بدن بر سالمت عمومي و رواني افراد مؤثر است و عالوه بر مشكالت جسماني مي
تواند برابعاد روحي و رواني افراد تاثير بگذارد و حتي منجر به بروز افسردگي ،خودكشي ،انزواطلبي و ....
در افراد شود.
 بهره مندی دانشجويان از كارگاه های آموزشي و پژوهشي مناسب ،مهارت تجزيه و تحليل ،تصميم گيری
و توانايي به كار گيری اين مهارت ها در موقعيت های آموزشي و پژوهشي آنها مهم است.
 ارائه آموزش های كمي و كيفي مناسب به دانشجويان با توجه به سطح توانايي آن ها ضروری است
 ارائه آموزش ها متناسب با وضعيت و توانايي دانشجويان در سطح دانشگاه های علوم پزشكي كشورضروری
است.
 سيستم بيولوژيكي تركيبي  MBBRبا كاربرد آكنه كالدنس(  ) K2ميتواند در زمان ماند هيدروليكي
نسبتا كوتاهي چربي و روغن موجود در فاضالب بيمارستاني را همراه با بخش عمد ه ای از آالينده ها را با
راندمان باال حذف نمايد و جهت دستيابي به اين راندمان نيازی به هيچگونه ماده شيميايي ندارد ،از طرفي
در اين فرايند هيچگونه محصول جانبي توليد نمي شود ،بنابراين اين سيستم از نظر محيط زيستي هم
جزء سيستم های زيست سازگار محسوب مي گردد.
 تنوع بخشيدن به برنامه غذايي ،استفاده از تمام گروههای غذايي به تناسب و درصورت امكان ،در نظر
گرفتن ميان وعده در برنامه غذايي دانشجويان دانشگاه منجر به ارتقای وضعيت غذايي دانشجويان خواهد
شد.
 فرايند تلفيقي فتوكاتاليستي بعنوان يكي از فرايندهای نوين و اكسيداسيون پيشرفته ميتواند با در نظر
گرفتن جنبه های اقتصادی جهت حذف آالينده های مقاوم از فاضالبهای صنعتي مورد استفاده قرار گيرد.
 ارتقاء رفتارهای ايمن رانندگي و پيشگيری آسيب های ناشي از حوادث ترافيكي امری ضروری است.
 مهمترين تعيين كننده های قصد استفاده از كمربند ايمني در بين متقاضيان دريافت گواهينامه نگرش و
هنجارهای انتزاعي است.

 استفاده از كمربند ايمني در بين متقاضيان دريافت گواهينامه بايد از جمله تعيين كننده های مهم باشد.
 بايد قوانين و سياست گذاری مناسب در راستای تصفيه پسابهای صنعتي اتخاذ گردد.
 در مورد نقش تغذيه بر سالمت جسماني و رواني دانشجويان و دانش آموزان و تغذيه سالم و راهكارهای
حفظ وزن طبيعي بدن آموزش داده شود
 با توجه به اينكه در كشور ما هنوز مقررات مدوني در خصوص كيفيت لجن حاصل از تصفيهخانههای آب
و فاضالب وجود نداشته و همچنان اين لجنها بصورت نامناسبي دفع يا مديريت ميشوند لذا يكي از
گزينهها ميتواند استفاده از اين زائدات جهت توليد جاذب و در ادامه استفاده از اين جاذبها برای حذف
آاليندههای زيستمحيطي مثل رنگ ميباشد .بنابراين حمايت از انجام مطالعات مشابه بيشتر در جهت
استفاده از اين لجنها و فراهم نمودن زيرساختهای الزم ميتواند تا حدودی مشكالت مربوط به مديريت
اينگونه لجنها را برطرف نمايد.
 كم شنوايي در مدارس متوسطه شهر همدان وجود دارد و اين كودكان نياز به تجهيزات ويژه برای اين كار
دارند.
 افزايش آگاهي خانواده های افراد ناشنوا در زمينه ی اهميت ارتباط سازنده با فرزندشان مي تواند منجر به
افزايش تاب آوری افراد ناشنوا شده ومي تواند موفقيت اجتماعي و كيفيت زندگي اين افراد را افزايش دهد.
 در جامعه ما زنان تن فروش به عنوان يک گروه مهم كه به لحاظ اقتصادی و اجتماعي مي بايست مورد
توجه قرار بگيرند وجود دارند و ثانياً تعداد اين گروه از زنان در جامعه به مراتب بيشتر از آن هايي هستند
كه به مراكز خاصي مراجعه كرده و ثبت شده اند لذا بايددر تخصيص منابع و اعتبارات اين امر مد نظر قرار
گيرد.
 برنامه ريزی جهت مراقبت های بهداشتي و درماني مادران و نوزادان ضروری است.
 احيای قلبي ريوی بر اساس دستورالعمل های جديد در بازآموزی پرستاران ،تدريس شود تا دانش پرستاری
در اين زمينه افزايش يابد .همچنين آموزش اصولي مي تواند منجر به افز ايش نگرش پرستاران در شروع
اجرای احيای قلبي ريوی پايه و پيشرفته و افزايش ميزان موفقيت عمليات احياء قلبي ريوی گردد.
 برگزاری مكرر كارگاه ها و دوره های آموزشي به صورت تئوری و عملي بر اساس آخرين دستورالعمل
های احياء قلبي ريوی در بازآموزی پرستا ران ضروری است.

 با آموزش های الزم در زمينه ژيارديا و بالستوسيستيس و راههای انتقال آنها به انسان مي توان در كاهش
موارد ابتال و عوارض آنها موثر واقع شد.
 تدوين قوانيني در جهت اجرای برنامههای آموزش بهداشت در رسانه ها موجب ارتقای سطح آگاهيهای
بهداشتي جامعه و سالمت ايشان مي گردد
 با توجه به اهميت بيماری ايدز و هزينه هايي كه كشور برای كنترل و درمان اين بيماری مي پردازد ،بهتر
است برنامه ريزان بهداشتي با توجه به نتايج اين تحقيق نقاط قوت و ضعف خود راشناسايي كرده و در
جهت كنترل هر چه بهتر اين بيماری گام بردارند.
 در طراحي مداخالت تغذيه ای برای افزايش مصرف صبحانه در دانشجويان دختر بايد بر استراتژيهای
افزايش خودكارآمدی و حمايت اجتماعي تأكيد بيشتری نمود.
 اكسيژن تراپي در تسريع بهبودی بيماران استروک مغزی مؤثر است.
 با آموزش های الزم در زمينه آلودگيهای انگلي و راههای انتقال آنها به انسان ميتوان در كاهش موارد
ابتال و عوارض آنها موثر واقع شد.
 معرفي روشهای ارزان قيمت و موثر در تصفيه آب و فاضالب شهری ضروری است.
 بيماران برای تسكين درد های ميگرني خود در فاز حاد نبايد از هر دارويي استفاده كنند.
 تمكين دستورات پزشک و پرسنل سيستم بهداشتي درماني برای بيمار ضروری است.
 مهمترين تعيين كننده در انجام رفتارهای مراقبتي بهداشت دهان ودندان در زنان باردار خودكار آمدی
است.
 مهمترين تعيين كننده در انجام رفتارهای مراقبتي بهداشت دهان ودندان در مادران دارای كودكان 2تا 1
سال،كنترل رفتاری درک شده است.
 ميزان باالی مصرف روغن های جامد سالمت جسمي در مردم را تهديد مي كند.
 استفاده از كفي مناسب مشكل صافي پا را حل مي كند.
 رعايت فاصله  2/1متری از سطح ميز كار با المپ های كم مصرف مانع از ايجاد عوارض
 احتمالي مي گردد.

 افزايش آگاهي در مورد مرگ مغزی و همچنين فرهنگ سازی جهت اهداء عضو ضروری است.
 ساخت برنامه ها ی تاثير گذار در رسانه ها ،تربيت نيروی متخصص در زمينه مرگ مغزی ضروری است.
 اعتياد به مورفين بر سالمتي و سيستم اعصاب مركزی تاثيرگذار است.
 اعتياد به مرفين بر مكانيسمهای سيگنالينگ سلولي در مغز و سيستم های درگير در حافظه و يادگيری
تغيير ايجاد مي كند.
 صبحانه بعنوان مهم ترين وعده غذايي نبايد از برنامه غذايي روزانه حذف شود .مصرف بيشتر فيبرها و
لبنيات در سالمت دوران بزرگسالي تاثير بسزايي خواهد داشت.
 تنوع بخشيدن به برنامه غذايي ،استفاده از تمام گروههای غذايي به تناسب و درصورت امكان ،در نظر
گرفتن ميان وعده در برنامه غذايي دانشجويان دانشگاه منجر به ارتقای وضعيت غذايي دانشجويان خواهد
شد.
 ميزان كم شنوايي در مدارس متوسطه اول شهر همدان  % 2/1مي باشد.
 آشنايي با مقدار سمي آفت كشها و احتياط در استفاده از آنها ضروری است.
 ظاهر بدني و نمايه توده بدن بر سالمت عمومي و رواني افراد مؤثر است و عالوه بر مشكالت جسماني مي
تواند برابعاد روحي و رواني افراد تاثير بگذارد و حتي منجر به بروز افسردگي ،خودكشي ،انزواطلبي و ....در
افراد شود .همچنين بر اساس نتايج به دست آمده  ،نمايه توده بدني افراد با سن و تأهل زنان رابطه ی
مستقيمي دارد ،درخواست مي شود ،همه ی زنان متاهل و نيز زنان ديگر با باال رفتن سن خود توجه ويژه
ای نيز نسبت به افزايش وزن خود داشته باشند و با رژيم غذايي مناسب و ورزش های برنامه ريزی شده
از افزايش  BMIخود جلوگيری كنند.
 بهره مندی از كارگاه های آموزشي و پژوهشي مناسب ،مهارت تجزيه و تحليل ،تصميم گيری و توانايي به
كار گيری اين مهارت ها در موقعيت های آموزشي و پژوهشي برای دانشجويان ضروری مي باشد.
 آمار اورژانس وسايل نقليه موتوری باال مي باشد.
 آمار اورژانس های قلبي باال مي باشد.
 آمار سوء مصرف مواد باال مي باشد.

 پيشگيری از آسيب های ناشي از حوادث مدرسه ای در بين دانش آموزان و يادگيری راههای آن بسيار
مهم است.
 باال بودن ميزان آسيب های رخ داده جهت دانش آموزان به ويژه خراشيدگي و پيچ خوردگي باال مي باشد
و در نتيجه پيشگيری از آسيب در ارتقاء سالمت دانش آموزان مهم است.
 افزايش مهارت های برقراری ارتباط منجر به افزايش مهارتي تاب آوری شده و بر كيفيت زندگي افراد
ناشنوا اثرگذار است.
 اقدام زودهنگام خانواده ها در برقراری ارتباط با كودكان ناشنوا در شكل گيری مهارت های مربوط به تاب
آوری نقش دارد و خانواده ها بايد تالش كنند از روش های برقراری ارتباط كه برای كودكانشان آسانتر
است استقبال كنند .تا در آينده فرزندشان زندگي اجتماعي موفق داشته باشد.
 مراجعه به موقع در كليه موارد حيوان گزيدگي .ضرورت دارد.
 مراجعه به موقع در كليه موارد حيوان گزيدگي و درک اهميت كليه موارد حيوان گزيدگي (سطحي ,
عميق ،حيوان اهلي ،وحشي و  )...امری ضروری است.
 شناخت عوامل اثر گذار در انجام مراقبت های دوران بارداری و مراجعه منظم به مراكز بهداشتي جهت
مراقبت توسط مادران باردار ضروری است.
 مراقبت از كودكان خود و مراجعه دوره ای به پزشک جهت بررسي هيپركلسيوری در كودكان ضروری
است.
 با توجه به وضعيت نامناسب در برخي از مراكزتهيه بستني سنتي  ،آگاهي از اين موضوع و خريد بستني
از مراكز دارای شرايط بهداشتي مناسب امری مهم است.
 باتوجه به خواص متعدد و قابل توجه سبوس برنج در پيشگيری از بيماریهای گوارشي و تامين بخشي از
نياز بدن به امالح و ويتامينها و تاثير آن در افزايش زنده ماني پروبيوتيک ها بدون تاثير قابل توجه بر
روی خواص حسي ماست بهتر است واحدهای صنعتي لبنيات از اين ماده در توليد ماست های پروبيوتيک
استفاده نمايند.

 شستشوی صحيح گوجه فرنگي با استفاده از شوينده های مثل مايع ظرفشويي همچنين ازن زني و
اولتراسونيک ميتواند باقيمانده يدی كلروس را به حداقل برساند.
 مستندات موجود بيانگر دستيابي به هدف حذف سرخک در كشور ايران است.
 گياه كلزا ،منبع آنزيم پراكسيداز مناسب است.
 باورهای نادرست مرتبط با مصرف داروهای ديابت مي تواند ميزان پايبندی به استفاده منظم از داروها
راكاهش دهد.
 توجه بيشتر به آزمايش های غربالگری ،توسط خود افراد شاغل در كادرهای بيمارستاني و افزايش اطالع
خود از مفيد بودن اين تست ها و توصيه به انجام منظم آن برای مردم الزم است.
 دقت در انتخاب محل زندگي ( ترجيحا مكاني انتخاب شود كه دريافت امواج الكترومغناطيس نظير
آنتنهای تلفن همراه در كمترين ميزان ممكن باشد).
 كم شنوايي در مدارس متوسطه شهر همدان وجود دارد و اين كودكان نياز به تجهيزات ويژه برای اين كار
دارند.
 همه ی زنان متاهل و نيز زنان با باال رفتن سن خود توجه ويژه ای نسبت به افزايش وزن خود داشته
باشند و با رژيم غذايي مناسب و ورزش های برنامه ريزی شده از افزايش  BMIخود جلوگيری كنند.
 افزايش آگاهي و فرهنگ سازی در مورد مرگ مغزی امری ضروری است.
 تاثير مثبت سبک زندگي در كاهش خطر سرطان سينه در زنان را بيان مي كند .لذا اصالح سبک زندگي
در زنان توصيه مي شود.
 مكمل های غذايي نسبت به داروهای شيميايي عوارض جانبي كمتری دارند.
 توجه به بهداشت دهان و دندان و آگاهي از مسائل مربوط به آن ضروری است.
 آشنايي با موارد اهميت بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان كم توان ذهني ضروری است.
 بررسي اختالالت تيروئيدی در خانم های حامله حائز اهميت مي باشد.
 بررسي مداوم و مرتب سطح پروفايل ليپيدی و قند خون ناشتا جهت پيشگيری از ايجاد مقاومت به انسولين
و مبتال شدن آنها به ديابت نوع دو ضروری است.
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