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 Dبررسی چگونگی مصرف مگادوز ویتامین 

اموزان متوسطه اول و  دوم، توسط دانش

ی آن به میانساالن و سالمندان و اثر بخشی ارائه

 این گروهها

اموزان در بین دانش Dتوزیع ویتامین تغییر 

متوسطه اول و  دوم، میانساالن و سالمندان به 

را و کمترین عوارض صورتی که بیشترین اثربخشی 

 داشته باشد.  Dبرای پیشگیری از کمبود ویتامین 

در بسیاری از  Dبه علت شناخته شدن اپیدمی کمبود ویتامین 

کشورها از جمله ایران، استراتژی وزارت بهداشت بر این تعلق 

ی اول و دوم، تامین در بین دانش آموزان متوسطهگرفت که این وی

اما تاکنون هیچ میانساالن و سالمندان به طور رایگان توزیع شود. 

مطالعه ای صورت نگرفته است که اثرات این توزیع را بررسی کند. 

ها این ویتامین را به طور ن نمی دانیم که آیا این گروهبنابرای

صحیحی مصرف می نمایند، آیا مصرف این ویتامین اثرات موردنظر 

را ایجاد می نماید، آیا مصرف آن باعث ایجاد عوارضی از جمله 

 مسمومیت با آن نمی شود. 
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بررسی موثر بودن آموزش های ارائه شده در 

های استانی بر تغییر آگاهی و نگرش و کمپین

عملکرد مردم استان فارس در کاهش مصرف 

 نمک، قند و چربی 

های آموزش های ارائه شده در کمپین تغییر

ای که بر آگاهی و نگرش و عملکرد استانی به گونه

مردم استان فارس در رابطه با کاهش مصرف 

 نمک، قند و چربی بیشترین تاثیر را داشته باشد.

نمک، قند و چربی در ایجاد به علت اثرات سوء مصرف زیاد 

بیماریهای مختلف، هر ساله در کمپینهای استانی آموزشهایی برای 

کاهش مصرف این مواد آموزشهایی داده می شود ولی از اثربخشی 

 این آموزشها اطالعی در دسترس نیست.
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-فنیل بیماری مبتالیان هوشی ضریب بررسی

 یوریاکتون

استمرار یا تغییر برنامه های ارائه شده برای 

ای پیشگیری از بیماری فنیل کتون یوریا به گونه

 که مبتالیان کمتر دچار عوارض این بیماری شوند. 

برای پیشگیری از عوارض بیماری فنیل کتون یوریا، تمام نوزادان 

در ابتدای تواد از نظر ابتال به این بیماری غربالگری می شوند و در 

صورت ابتال، تحت رژیم غذایی و درمانی خاص قرار می گیرند. در 

صورتی که درمان این مبتالیان به طور صحیحی انجام گیرد، می 

یماری از جمله عقب ماندگی ذهنی تا حدود توان از عوارض این ب

بررسی عوارض ایجاد شده در اثر زیادی پیشگیری کرد. بنابراین 

برای بررسی این بیماری از جمله کاهش ضریب هوشی می تواند 

 موثر باشد. موثر بودن برنامه های ارائه شده در این زمینه
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بررسی ضریب هوشی افراد شناسایی شده مبتال 

 روئیدی مادرزادیبه هیپوتی

استمرار یا تغییر برنامه های ارائه شده برای 

به  هیپوتیروئیدی مادرزادیپیشگیری از بیماری 

، تمام  هیپوتیروئیدی مادرزادیبرای پیشگیری از عوارض بیماری 

بیماری غربالگری می نوزادان در ابتدای تواد از نظر ابتال به این 
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ای که مبتالیان کمتر دچار عوارض این گونه

 بیماری شوند.

قرار می گیرند. در صورتی که  شوند و در صورت ابتال، تحت درمان

درمان این مبتالیان به طور صحیحی انجام گیرد، می توان از 

عوارض این بیماری از جمله عقب ماندگی ذهنی تا حدود زیادی 

پیشگیری کرد. بنابراین بررسی عوارض ایجاد شده در اثر این 

ه کاهش ضریب هوشی می تواند برای بررسی موثر بیماری از جمل

 بودن برنامه های ارائه شده در این زمینه موثر باشد.

 هیپوتیروئیدی شیوع عوامل و علل بررسی

 که فارس استان شهرستان 5 در مادرزادی

 .اندداشته باالیی شیوع

ریزی برای اجرای طرحهایی جهت کاهش برنامه

شهرستان  5شیوع هیپوتیروییدی مادرزادی در 

استان فارس که شیوع باالی این بیماری در آنها 

 است.گزارش شده 

ارزیابی غربالگری هیپوتیروییدی مادرزادی در استان فارس نشان 

شهرستان این استان در حد قابل  5داد که شیوع این بیماری در 

 عوامل و علل بررسی است.   التر از بقیه ی شهرستانهاجهی باتو

ریزی برای اجرای طرحهایی باال می تواند در برنامه این شیوع

 جهت کاهش این شیوع موثر باشد.
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 و وقوع  عوامل زیست محیطی دربررسی نقش 

نقش مداخالت انجام شده در و  سالک طغیان

 پیشگیری از میزان بروز سالک 

 

ای که شیوع مداخالت انجام شده به گونهتغییر در 

 سالک در استان فارس کاهش یابد.

با توجه به اینکه استان فارس یکی از مناطق مهم اندمیک برای 

بیماری سالک می باشد و با توجه به عوارض این بیماری، 

ی و کاهش شیوع آن از اهمیت رپیشگیری از ابتال به این بیما

 ای برخوردار است.ویژه
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های تاثیر مداخالت روانشناختی در کلینیک

 سالمت روان بر کاهش اقدام مجدد به خودکشی

های سالمت کلینیکهای ایجاد تغییراتی در برنامه

 کاهش اقدام مجدد به خودکشیه منظور روان ب
های به علت افزایش شیوع خودکشی در سالهای اخیر، برنامه

مت روان و انجام ای از جمله برگزاری کلینیکهای سالمداخله

-های روانشناختی برای افرادی که اقدام به خودکشی کردهمشاوره

ها، پیشگیری از اقدام به شود. هدف از اجرای این برنامهاند اجرا می

 خودکشی مجدد در این افراد است. 
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ی خودکشی منجر به ختعلت شناکیفی بررسی 

 فوت و اقدام به خودکشی در استان فارس 

هایی جهت کاهش شیوع اقدام به برنامهاجرای 

 خودکشی

-به علت افزایش شیوع خودکشی در سالهای اخیر، اجرای برنامه

برای ای جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد. های مداخله

ها، اطالعاتی در مورد اقدام به خودکشی مورد نیاز اجرای این برنامه
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کیفی در این زمینه به است که می تواند با استفاده از یک مطالعه 

 دست بیاید.
 

 


