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مّدتی از چهاردهمین کنگره بین المللی زنان 
و مامایی کشور می گذرد که متخّصصین علوم 
آزمایشگاهی، زنان، زایمان و مامایی در شهر 

گیالن، به دور هم گرد آمدند تا مطابق برنامه ی 
مستمر آموزشِی شرکت نانومهر در سطح 
کشورمان، چهاردهمین دوره ی سمینارهای 

آموزش غربالگری سالمت جنین بر اساس چک 
لیست ابالغی مرجع سالمت به اجرا درآید.

خوشبختانه، برگزاری دوره ی سیزدهم 
آخرین  معّرفی  با  زنان،  کنگره ی  در 
اّطالعات حوزه ی غربالگری و مقایسه ی 
جنین،  سالمت  غربالگری  تکنیک های 
نتایج  صّحت پذیری  و  رویکردها  به 
معتبرتری در فواصل زمانی اشاره داشته 
برای  که  تالش هایی  بین،  این  در  و 
واقعی  اعتمادپذیری  و  اّطالع رسانی 
به کار  افراد  عموم  حتّی  و  متخّصصین 

دامنه ی  از  زیادی  اندازه ی  تا  می رود، 
واقع نگری و  به سمت  تجاری  تبلیغات 
در پس آن، به اشتیاق در فراگیری علوم 
شده  نزدیک  آگاهی طلبی  و  غربالگری 
است، که با توّجه به موضوعیّت گزارش 
حاضر، درخواست های تهیّه ی کتابی که 
به تازگی توسط نانومهر به  چاپ رسیده 

است، مصداقی بر این اّدعاست.
بنا بر اعتقاد و انتظار مسئولین برگزاری 
آموزش  کارگاه  از  چهاردهم  دوره ی 
ابراز  ضمن  جنین،  سالمت  غربالگری 
دست آوردهای  ورود  از  خوشحالی 
در  را  آنها  دلگرمی  که  حوزه  این  نوین 
اجراپذیری گفته هایشان به همراه دارد، ذکر 
ضوابط و قواعد، به عنوان مهمترین نکته ی 
این موضوع در میان است، که در هر دوره، 

به حذف منطقی بدافزارها و تناسب کنترل 
لیست های  چک  اساس  بر  دقیق،  کیفی 
رفرنس های  و  مستندات  داخلی،  مرجع 

علمی، اشاره مستقیم خواهد شد.
این  ذکر  به  کوهستانی،  محمد 
به  غربالگری  که:  کرد  اشاره  نیز  مطلب 
نیست،  مطلق  تست  یک  خود  خودی 
در  اضطرار  شرایط  نباید  دلیل  به همین 
تصمیم گیری را بیش از این برای بیمار 
تفهیم،  و  مشاوره  پس  ساخت.  دشوار 
بخشی از حقوق بیمار است، همان طور 
موضوع،  این  متصّدیان  به عنوان  ما  که 
نسبت به Out Come و نتایج این فرآیند، 

انتظارات بجایی داریم.
ضمن  نانومهر،  شرکت  عامل  مدیر 
دوره ی  برگزاری  از  خرسندی  ابراز 

برگزاری دوره ی یازدهم تا چهاردهم کارگاه های آموزشی غربالگری 
سالمت جنین شرکت نانومهر در شهرهای یزد، کرج، تهران و گیالن 
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چهاردهم افزود: به خاطر دارم که هنگام 
برگزاری دوره ی قبل، سه کارگاه دیگر 
هم در کنگره ی زنان برگزار شد که در 
اینجا الزم است از همه ی همکارانی که 
برای پیشبرد این دانش تالش می کنند، 
هستم،  مّطلع  که  چرا  نمایم.  تشّکر 
در  برگزارکنندگان  تجاری  اهداف 
سایه ی نتایج جلوگیری از تولّد مبتالیان 
سندرم داون، ناچیز و برای حفظ اتّحاد 

و همدلی است.
رسانه ها  همکاری  بیان  با  ایشان 
دسترس  در  که  ابزارهایی  به عنوان 
عالقمندان و همکاران حوزه های علمی 
و خصوصاً پزشکی قرار دارد، از نشریه ی 
یکی  به عنوان  آزمایشگاهی  تشخیص 
و  کرد  یاد  خبری  عناصر  ممتازین  از 
ضمن تأکید بر حمایت و حضور علمی 
اساتید در هر دوره، از حضور سرپرست 
و  گیالن  استان  آزمایشگاه های  امور 
تشخیص  نشریه  مسئول  مدیر  همچنین 
صادقی  دکتر  آقایان  آزمایشگاهی، 
ترنگ  علیرضا  دکتر  و  افراه  دکتر  و 
"متخصص ژنتیک" به عنوان مهمانان ویژه 
یاد کرد و بر این اساس بخشی از مطالب 
تهیه ی گزارش را به ایشان واگذار کرد. 

کارگاه  این  انتهای  در  افراه،  دکتر 
تسلط  از  رضایت  اعالم  با  یک روزه 

مدرّسان و نحوه ی برگزاری مناسب آن ها 
اظهار داشت: " از آنجائی که بررسی کیفی 
می دیدم،  الزم  را  کارگاه  این  برگزاری 
این  از پرسنل خود در  به همراه جمعی 
کارگاه حضور داشتم تا شخصاً از کیفیت 
کنم.  پیدا  بیشتری  اّطالع  آن  برگزاری 
برنامه، خصوصًا  این  اجرای  از  رضایت 
مطرح کردن  و  کیفی  کنترل  بخش  در 
سواالت رایج این موضوع باعث غنی تر 
قطعًا  که  هرچند  گردید.  مطالب  شدن 
انجام کارگاه هایی با این کیفیّت، عالوه بر 
پشتکار، نشانه ی توانمندی علمی به همراه 
منابع قابل استناد هست و امیدوارم که این 

روند در ادامه ی مسیر رشد خود، باعث 
آگاهی هرچه بیشتر همکاران باشد."

ضمن  یک روزه،  علمی  کارگاه  این 
اظهار امیدواری از جانب نماینده ی علمی 
شهر رشت در تداوم همکاری های علمی، 
در حالی به پایان رسید که نوید برگزاری 
نظیر  استان هایی  در  بعد،  دوره های 
کردستان، اهواز و قزوین در آبان ماه 96 
و همچنین بهره مندی از ارتباط مستقیم با 
دانشگاه ولفسون در طی برگزاری برخی 
از آن ها در آینده ی نزدیک، به عالقمندان 

سایر شهرها داده شد.
 


