اداره كاربست نتايج تحقيقات دانشگاه /تأكيد بر سازو كارهای ترجمان دانش در دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي همدان همگام با نهضت توليد علم و تالش به منظور انجام پژوهشهای
تقاضامحور از سال  ،2931اداره كاربست نتايج تحقيقات را با مشاركت اعضای كميته كاربست
نتايج تحقيقات و رؤسای مراكز تحقيقاتي راهاندازی كرد .سايت اداره كاربست نتايج تحقيقات
مشابه با هدف تسهيل اطالعرساني و ارتباط با گروههای مخاطب ،راهاندازی شده است و در اين
سايت عالوه بر معرفي اين مركز؛ اهداف ،پيامهای 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 رسالتهای اين اداره بوده و فرم كاربست نتايج تحقيقات در
گزارش نهايي طرحهای تحقيقاتي اضافه شده است .اداره كاربست نتايج تحقيقات ،پيامهای
پژوهش و چگونگي كاربست آنها را متناسب با گروههای مخاطب ،خالصهسازی و در سايت مربوط
درج ميكند .از آنجا كه از روشهای مختلفي برای بهرهبرداری از دانش و فرآيند ترجمان دانش
استفاده ميشود ،از اين رو اين اداره در تالش است تا با بهرهگيری از رويكردهای الزم به صورت
فعاالنه و غيرفعاالنه اين مهم را تحقق بخشد .نتايج پژوهشهای انجام شده با حمايت مالي معاونت
تحقيقات و فناوری دانشگاه ،بيانگر پيامهای زير است .اميد است كاربست پيامهای حاصل از
پژوهشهای بومي دانشگاه مورد توجه قرار گيرد.

پيامهای پژوهش

 مهمترين تعيينكننده در انجام رفتارهای مراقبتي بهداشت دهان و دندان در زنان باردار،
خودكارآمدی است.
 مديران و سياستگذاران بايد به مقوله فرسودگي و رضايت شغلي توجه كنند.
 تشخيص زودهنگام ،بهترين راه افزايش اثردهي درمان است.
 ميزان باالی مصرف روغنهای جامد ،سالمت جسمي مردم را تهديد ميكند.
 استفاده از كفي مناسب ،مشكل صافي پا را حل ميكند.
 رعايت فاصله 2.1متری از سطح ميز كار با المپهای كممصرف مانع از ايجاد عوارض
احتمالي ميشود.
 راهاندازی نظام مراقبت ديدهور ،مناسبترين روش پايش اثرات واكسنهای جديد از جمله
واكسن پنتاواالن 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 ميشود.
 شيوع بيماری بروسلوز در بيماران اچ .آی .وی مثبت ،باالتر از جمعيت عادی در جامعه
نيست.
 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.
 بيماران برای تسكين دردهای ميگرني خود در فاز حاد نبايد از هر دارويي استفاده كنند.
 با توجه به وضع نامناسب مصرف صبحانه ،پيشبيني برنامه غذايي سالم در بوفه مدارس
ضرورت دارد.
 با توجه به وضع نامناسب مصرف صبحانه ،لزوم برگزاری كالسهای آموزشي بيشتر توسط
كارشناسان مجرب تغذيه ،ديده ميشود.
 مديران برای ارتقای كمي و كيفي وبسايت از طريق بهبود شاخصهای وبسنجي به
منظور حضور بيشتر در دنيای مجازی اقدام كنند.
 با آموزشهای الزم در زمينه بيماریهای انگلي و راههای انتقال آنها به انسان ،ميتوان در
كاهش موارد ابتال و عوارض آن موثر واقع شد.
 تدوين قوانيني برای اجرای برنامههای آموزش بهداشت در رسانههای عمومي موجب
ارتقای سطح آگاهيهای بهداشتي جامعه و سالمت ميشود.
 اطالع از ميزان شيوع مقاومت دارويي سل در استان و حصول اطمينان از كفايت درمان
بيماران برای سياستگذاران بهداشتي استان ضروری است.
 اعمال حساسيت ويژه در درمان بيماران و درک اهميت شناسايي بموقع بيماران مسلول
به منظور جلوگيری از بيمار كردن اطرافيان و احياناً ايجاد مقاومت اوليه دارويي ضروری
است.
 تمكين از دستورات پزشک و كادر بهداشتي و درماني برای بيمار ضروری است.
 از فرآوردههای موسير در درمان مسموميت با آفتكشها در صنايع داروسازی و مراكز
درمان مسموميت استفاده شود.
 شناخت مكانيسمهای بيشتر سميت علفكش پاراكوات و قرص برنج و كمک به درمان بهتر
اينگونه مسموميتها برای محققان و مراكز درماني حائز اهميت است.
 ماالتيون بر ميزان عناصر كمياب اثرات نامطلوب دارد.
 ماالتيون به وسيله اثرگذاری بر ميزان عناصر كمياب در روند معمول مكانيسمهای بدن اثر
ميگذارد.

 ميتوان از نانوذرات و نانوداروها در درمان مسموميتها در صنايع داروسازی و
مراكز درمان مسموميت استفاده كرد.
 از نانوذرات و نانوداروها بخصوص ارگانوفسفرها ميتوان برای درمان مسموميتها استفاده
كرد.
 اطالع از وضع اپيدميولوژيک بيماریهای تاولي اتوايميون در استان همدان و استانهای
همجوار برای مديران ،ضروری است.
 توانايي بيشتر برای پيشبيني سير بيماری و انتخاب بهترين گزينه درماني برای هر بيمار
توسط پزشک مرتبط ضروری است.
 ميزان رد شدن آزمون غربالگری شنوايي در گروه زايمان طبيعي بيشتر از سزارين است
در حالي كه مثبت كاذب در گروه سزارين بيشتر از طبيعي است.
 ميزان رد شدن آزمون غربالگری 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 پليسيستيک به
طور قابل توجهي بيشتر از زنان بارور سالم است.
 تفاوت قابل مالحظهای در فعاليت آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز 1-بين مبتاليان به
سندرم تخمدان پليسيستيک و زنان بارور سالم وجود ندارد.
 ارتباط معناداری بين غلظت آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز 3-و ميزان غلظت و يا فعاليت
كمپلكس  MMP3/NGALمشاهده شده است.
 آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز 3-در شكلگيری سندرم تخمدان پليسيستيک نقش
دارد.
 از آنجا كه فعاليت آنزيم ماتريكس متالوپروتئيناز 3-در مبتاليان به سندرم تخمدان
پليسيستيک افزايش مييابد ،مهار فعاليت آنزيمي ميتواند به عنوان هدف درماني در
طراحي داروها انتخاب شود.
 شيوع ژيارديازيس و بالستوسيستيس در مناطق روستايي شهرستان همدان باالست.
 در ساكنان مناطق روستايي اجرای مداخالت پيشگيری از تکياختههای انگلي ضرورت
دارد.
 ارتقای سطح آگاهيهای بهداشتي جامعه به وسيله آموزش بهداشت و نحوه پيشگيری از
بيماریهای انگلي يكي از وظايف رسانههای گروهي است.
 در طراحي مداخالت تغذيهای برای افزايش مصرف صبحانه در دانشجويان بايد بر
استراتژیهای افزايش خودكارآمدی و حمايت اجتماعي تأكيد بيشتری كرد.

 افراد سياستگذار در امور دانشگاهي و خانوادهها ميتوانند با به كار بردن راههايي برای
افزايش خودكارآمدی و حمايت اجتماعي دانشجويان ،مصرف منظم اين وعده غذايي مهم
را افزايش دهند.
 آگاهي پزشكان از اهميت روشهای تشخيصي  PCRو كشت خون برای تأييد بروسلوز
ضروری است.
 محققان بايد در زمينه مقاومت بروسال به ريفامپين بيشتر تحقيق كنند.
 دستيار ديجيتالي شخصي برای ارزيابي پوسچر ،احتمال خطا در محاسبه نتيجه نهايي را
نسبت به روشهای دستي كمتر ميكند.
 سابقه زندان و ابتالی قبلي به سل ،رابطه مستقيم و درمان پيشگيرانه با ايزونيازيد و
تعداد  CD4رابطه معكوس با عفونت همزمان سل و اچ .آی .وی دارند.
 آموزش مداوم كاركنان اورژانس و آموزش عمومي در زمينه تروما ،اورژانسهای قلبي و
مسموميت با مواد مخدر ضروری است.
 نقش و اهميت اورژانس پيشبيمارستاني در ارتقای سالمت ،مؤثر است.
 آموزش اورژانس پيشبيمارستاني در زمينه تروما ،مشكالت قلبي و سوء مصرف مواد
مخدر در اولويتهای آموزشي دانشجويان مرتبط قرار گيرد.
 در زمينه نحوه برخورد با اورژانسهای پزشكي ،آموزشهای عمومي بخصوص آموزش از
طريق رسانههای جمعي و دسترسي به مشاوره تلفني با پزشک يا پرستار ارشد
فوريتهای پزشكي ميتواند بسيار كمکكننده باشد.
 شيوع آلودگي انگلي در مادران ساكن مناطق روستايي در مقايسه با مناطق شهری باالتر
است.
 ارتقای سطح بهداشت و آگاهيهای بهداشتي بخصوص در ساكنان مناطق روستايي به
منظور كاهش عفونتهای انگلي ،ضروری است.
 تدوين برنامههای آموزشي بهداشتي در صدا و سيما موجب ارتقای سطح آگاهيهای
بهداشتي جامعه و پيشگيری از بيماریهای عفوني و انگلي ميشود.
 ارزيابي دقيقتر نقاط ضعف و قوت برنامه اصالحات در دانشكده پزشكي همدان ضرورت
دارد.
 كمک به تغيير نگرش و عملكرد استادان در خصوص نحوه تدريس دروس در برنامه
اصالحات بايد توسط استادان و اعضای هيئت علمي مورد توجه قرار گيرد.
 آگاهي از نقاط ضعف و قوت برنامه اصالحات تربيت دانشجويان پزشكي و انعكاس آن به
استادان و مسئوالن ذيربط ضروری است.
 در استفاده از داروهای پيشگيری برای استرس اولسر دقت شود.

 در بيماران بخش آی .سي .يو استفاده از پنتازول با عفونتهای بيمارستاني بيشتری همراه
است.
 صنايع داروسازی و مراكز مسموميتها ميتوانند از نانوذرات و نانوداروها در درمان
مسموميتها استفاده كنند.
 استفاده از تمپول در درمان بيماریهای كبدی و ديابت موثر است.
 استفاده از اكسيد سريم در ساخت داروهای اختالالت ناباروری موثر است.
 تشخيص مكانيسم سلولي بيماری اوتيسم توسط پزشک ضروری است.
 استفاده از فرآوردههای آنتياكسيداني در درمان بيماری اوتيسم به منظور كاهش عوارض
و عالئم آن موثر است.
 ارتقاء كيفيت و استانداردسازی آزمونهای باليني ) (OSCEضرورت دارد.
 آگاااهي مدرسااان از روشااها و فنااون تاادريس و بااه كااار گيااری آنهااا در فراينااد
تدريس اهميت دارد.
 توجااه بااه روش هااای نااوين آموزشااي و تاارويج اياان روش هااا در بااين اعضاااء
هيئت علمي ضروری است.
 اسااتفاده از مقاااطع مغااز مياازان اثاار بخشااي آمااوزش اناااتومي اعصااااب را
افزايش مي دهد.
 بررسااي مياازان رضااايت بيماااران بخااش هااای جراحااي بااا اسااتفاده از روشااهای
اجرايي حاكميت باليني ضروری است.
 بررسااي وضااعيت جساامي و بيمااای هااای شااغلي پرساانل اتااا عماال ضااروری
است.
 پاايش از اسااتقرار سيسااتم هااای مااديريت كيفياات ،بررسااي الزم در زمينااه
وجااود بسااتر مناسااب و امكااان بكااارگيری آن بااه خصااوص در محاايط هااای
آموزشاااي و درمااااني باياااد ماااورد باااازنگری قااارار گيااارد و بكاااارگيری آن در
سازمان ،مستلزم تعهد مديريت ارشد آن سازمان است.
 مواجهه با اشعه اثری در تعيين جنسيت جنين ندارد.
 متغيرهااای جنساايتي و زباااني باار سااازه هااا و فركااانس پايااه در بيماااران مااوثر
است.

 كاااهش حساساايت سااويه هااای اسااترپتوكوكوس آگاالكتيااه بااه پنااي ساايلين
بااه عنااوان آنتااي بيااوتيكي انتخااابي باارای درمااان و پيشااگيری از عفوناات هااای
ناشااي از اياان باااكتری و همچنااين افاازايش مقاوماات اياان سااويه هااا نساابت بااه
آنتااي بيوتيااک اريترومايسااين بااه عنااوان اولااين آنتااي بيوتيااک جااايگزين در
افااراد واجااد آلاارژی بااه پنااي ساايلين ،موجااب افاازايش نگرانااي در مااورد
اسااتفاده از اياان آنتااي بيوتيااک هااا بااه ويااژه در مااورد پيشااگيری از بيماااری در
نوزادان ،شده است.
 اساااتفاده از تكنولاااوژی  PCRدر آزمايشاااگاه هاااای بااااليني پزشاااكان را قاااادر
خواهد ساخت تا درمان آنتي بيوتيک مناسبي را تجويز نمايند.
- مداخلااه مناسااب باارای درمااان مشااكالت خااواب بيماااران افساارده ضااروری
است.
 كيفياات زناادگي پااايين و اخااتالالت اسااكلتي عضااالني يكااي از عواماال تهديااد
كننده سالمت پرستاران است.
 الزم اسااات شااادت و نحاااوه كنتااارل تهاااوع و اساااتفرای باااارداری از ابتااادای
بارداری ارزيابي شود.
 كودكااان دچااار اخااتالل در خواناادن در درک گفتااار در شاارايط وجااود صاادای
مزاحم محيط مشكل دارند.
 متخصصااين گفتااار درماااني بااه اهمياات شاايوع اخااتالل لكناات در ساانين قباال
از دبسااتان و آگاااه سااازی جامعااه جهاات كاااهش عااوارض اخااتالل در اياان
جمعيت بيشتر توجه كنند.
 مهمتااارين تعياااين كنناااده در انجاااام رفتارهاااای مراقبتاااي بهداشااات دهاااان
ودندان در زنان باردار خودكار آمدی است.
 بررسااي و توجااه بااه اسااترس اكساايداتيو در بيماااران بااا سااندرم متابوليااک
ضروری است.
 شاايوع بيماااری بروساالوز در بيماااران  HIVمثباات باااالتر از جمعياات عااادی
در جامعه نيست.

 مهمتااارين تعياااين كنناااده در انجاااام رفتارهاااای مراقبتاااي بهداشااات دهاااان
ودنااادان در ماااادران دارای كودكاااان 2تاااا  1ساااال،كنترل رفتااااری درک شاااده
است.
 انجااام تحقيقااات گسااترده تاار در زمينااه ی تاااثير اوركسااين باار درد ،مااي توانااد
راهي برای ساخت داروی جديد آنالژسيک باشد.
 فراوانااي موقعياات رتوكولااون نساابت بااه كليااه كااه در حاادود  2درصااد فاصااله
است.
 از طريااق ماساااژ دادن نااوزادان نااارس مااي تااوان وزن گيااری آن هااا را ارتقاااء
داده و از بسااياری از مشااكالت تكاااملي آتااي كااه ناشااي از كاام وزنااي اساات
جلوگيری كرد.
 بااا ماساااژ دادن نااوزادان نااارس ميتااوان ماادت زمااان بسااتری آن هااا در بخااش
مراقبت های ويژه بيمارستان ها را كاهش داد.
 بااين تااوار ژن هااای مشااخص از لوكااوس  HLA-DR, DQو بااروز نوروپاااتي
ديابتي ارتباط وجود دارد.
 آگاااهي خااانواده هااای افااراد ناشاانوا در زمينااه ی اهمياات ارتباااط سااازنده بااا
فرزندشااان مااي توانااد منجاار بااه افاازايش تاااب آوری افااراد ناشاانوا شااده و
كيفيت زندگي اجتماعي اين افراد را ارتقا دهد.
 اسااتفاده از روش هااای تشخيصااي  PCRو كشاات خااون باارای تأييااد بروساالوز
ضروری است.

