
3.2. Kiến nghị  
 Qua nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng phương pháp chẩn đoán bệnh 

bằng Đo nhiệt độ kinh lạc, trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ trong 

YHCT nhận thấy, chẩn bệnh bằng phương pháp đo nhiệt độ kinh lạc là một 

phương pháp chẩn đoán khoa học, có thể ứng dụng để chăm sóc sức khoẻ nhân 

dân một cách rộng rãi. Thông qua việc thực hiện nghiên cứu đề tài, nhóm nghiên 

cứu đề xuất một số kiến nghị sau : 

 Máy đo kinh lạc có thể đem ứng dụng tại các bệnh viện YHCT, các phòng 
khám YHCT, nhất là tại những nơi vùng sâu, vùng xa chưa có đủ điều kiện 
về trang bị thiết bị y tế hiện đại. 

 Để sử dụng tốt phương pháp đo nhiệt độ kinh lạc và máy đo kinh lạc, các 
cơ quan chức năng như Sở y tế, Hội đông y các cấp cần mở các lớp đào tạo 
về máy đo kinh lạc, tạo điều kiện cho các thầy thuốc Đông y nắm được 
công nghệ mới để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. 

 Rất nhiều bệnh viện, phòng khám của nhà nước muốn dùng Máy đo kinh 
lạc, nhưng không thể mua được vì Máy đo kinh lạc chưa nằm trong danh 
mục thiết bị y tế. Đề nghị các cơ quan chủ quản tạo điều kiện để có hành 
lang pháp lý nhằm ứng dụng phương pháp này một cách rộng rãi. 

 Trong khuôn khổ của đề tài, cả về thời gian và kinh phí, sản phẩm máy đo 
nhiệt độ 25 kênh còn bộc lộ một số khiếm khuyết. Đề nghị Sở Khoa học và 
Công nghệ Hà Nội tạo điều kiện để nhóm nghiên cứu có thể nâng cấp hoàn 
thiện hơn nữa sản phẩm này. 


