رپرتــاژ آگهی

برگزاری دورهی پانزدهم تا هجدهم سمینارهای آموزشی
غربالگری سالمت جنین در شهرهای سنندج ،قزوین ،اهواز و کرمان

در حالیکه پس از نتایج مثبت
حاصلشده از برگزاری  18دوره
سمینار آموزشی و اطالعرسانی
شرکت نانـومهـر در سال  96در
حوزهی غربالگـری سالمـت جنیـن،
همچنان ،روند اجرایی این سمینارها
به ق ّوت خود باقیست ،واحد آموزش
این شرکت ،به برنامهریزی برگزاری
دورههای جدید در سطوح بعدی ،در
تمام شهرهای کشور پرداخته است.
مدیرعامل شرکت نانومهر ،پشتیبانی
علمی و رجحان نیاز به دانشافزایی به
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واسطهی برگزاری سمینارهای مبتنی
بر دانشنوین ،خصوص ًا در موضع
غربالگری سالمت جنین در کشورمان
را ع ّلت اصلی برگزاری این سمینارها
دانست و افزود :شیوهی آموزش سنتّی،
سال هاست که علیرغم پایداری،
بسیار ناکافی و نیازمند بازنگریهای
عملیّاتی مدرن و سامانیافتهای بوده که
در این میان ،شرکت نانـومهـر ،میزبانی
مجموع ًا  30دورهی آموزشی غربالگری
سالمت جنین ،را بر عهده داشته و بر
این اساس ،بذر این نیکاندیشی به بار
نشسته است.
وی در خصوص
سایر اقدامات آموزشی
شرکت نانـومهـر در
این حوزه ادامه داد:
مطمئنّ ًا در فرصت
کوتاه این سمینارها
نمیتوان به جزئیات
پرداخت.
زیادی
ا ّما در کنار سایر
منابع این حوزه ،به

تازگی ویـرایش د ّوم از کتـاب ارزشمنـد
 Maternal Serum Screeningاز CLSI
را برای الزامات استانداردسازی غربالگری
سرم مادران باردار ،بر اساس بیش از
 120رفرنس معتبر ،به چاپ رساندیم تا
با ترجمهی این کتاب ،تالش همکـاران
من در مجموعهی نانـومهـر بتواند،
گرهگشای برخی دیگر از سواالت عزیزان
آزمایشگاهی و پزشکان محترم باشند.
سمینارهـای
برنامـهریـزی
آموزشی نانـومهـر در پایگاه
 http://nanomehrco.irقابل مالحظه
است.

رعایــت اســتانداردهای آزمایشــات پیــش از
توجــه بــه حساســیّت و زمانبنــدی
تولّــد ،بــا ّ
منطقــی آن ،همــواره بــا الزامــات خــاص خــود
همــراه بــوده اســت.
اهمیّــت وجــود یــک دســتورالعمل جامــع
اســتاندارد ،مــا را بــر آن داشــت ،تــا بــا پیــروی از
کشــورهای صاحبنظــر و پیشــرو ،از مدّ تهــا
قبــل ،بــه چگونگــی اســتفاده از مراجــع علمــی
معتبــر در ایــن زمینــه بیندیشــیم و بــا انتشــار
دســتاوردهای آنــان ،ســهمی از دیــن خویــش را،
پــس از تجــارب برگــزاری  26دورهی آموزشــی
از غربالگــری ســامت جنیــن بــر اســاس ،CLSI
ادا نماییــم.
عالقمنــدان آزمایشــگاهی و رشــتههای مرتبــط،
میتواننــد ،جهــت دریافــت ویرایــش دوم از کتــاب
ارزشمند الزامـات استانداردسـازی غربالگـری سـرم
مـــادران بـــاردار از  ،ISLCبر اســـاس بیـــش از 120
رفرنــس معتبــر ،الزامــات و توصیههــای غربالگــری
جنیــن ،بــر اســاس نمونهگیــری ســرم مــادر ،رونــد
غربالگــری و پروســهی کنتــرل کیفــی ،در یــک
اســتاندارد بــاال را تهیــه فرماینــد.
ایــن کتــاب میتوانــد ،بهعنــوان بهتریــن
راهنمــای اســتاندارد بــرای تمــام افــراد عالقمند
و ف ّعــال در حــوزهی غربالگری ســامت جنین،
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــر ایــن مبنــا
رهنمودهایــی جهــت ارزیابــی بارداریهــا و
ریســک بیماریهــای جنیــن ،در آن توصیــه شــده
اســت.

جهــت دریافــت ا ّطالعــات بیشــتر و یــا تهی ـهی
کتــاب میتوانیــد بــا شــمارهی  88356807تمــاس
حاصــل نمــوده و یــا بــه نشــانی NanoMehrco.ir
مراجعــه فرماییــد.
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