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مثبت  نتایج  از  پس  حالی که  در 
دوره   18 برگزاری  از  حاصل شده 
اطالع رسانی  و  آموزشی  سمینار 
در   96 سال  در  نانـومهـر  شرکت 
جنیـن،  سالمـت  غربالگـری  حوزه ی 
سمینارها  این  اجرایی  روند  همچنان، 
آموزش  واحد  باقیست،  خود  قّوت  به 
برگزاری  برنامه ریزی  به  شرکت،  این 
در  بعدی،  در سطوح  جدید  دوره های 

تمام شهرهای کشور پرداخته است.
پشتیبانی  نانومهر،  مدیرعامل شرکت 
علمی و رجحان نیاز به دانش افزایی به 

مبتنی  سمینارهای  برگزاری  واسطه ی 
موضع  در  خصوصًا  دانش نوین،  بر 
غربالگری سالمت جنین در کشورمان 
این سمینارها  برگزاری  اصلی  را عّلت 
دانست و افزود: شیوه ی آموزش سنتّی، 
پایداری،  علی رغم  که  هاست  سال 
بازنگری های  نیازمند  و  ناکافی  بسیار 
عملیّاتی مدرن و سامان یافته ای بوده که 
در این میان، شرکت نانـومهـر، میزبانی 
مجموعًا 30 دوره ی آموزشی غربالگری 
سالمت جنین، را بر عهده داشته و بر 
این اساس، بذر این نیک اندیشی به بار 

نشسته است.
خصوص  در  وی 
سایر اقدامات آموزشی 
در  نانـومهـر  شرکت 
داد:  ادامه  حوزه  این 
فرصت  در  مطمئنّاً 
سمینارها  این  کوتاه 
جزئیات  به  نمی توان 
پرداخت.  زیادی 
سایر  کنار  در  اّما 
به  حوزه،  این  منابع 

تازگی ویـرایش دّوم از کتـاب ارزشمنـد 
 CLSI از   Maternal Serum Screening

را برای الزامات استانداردسازی غربالگری 
از  بیش  اساس  بر  باردار،  مادران  سرم 
120 رفرنس معتبر، به چاپ رساندیم تا 
با ترجمه ی این کتاب، تالش همکـاران 
بتواند،  نانـومهـر  مجموعه ی  در  من 
گره گشای برخی دیگر از سواالت عزیزان 

آزمایشگاهی و پزشکان محترم باشند.
سمینارهـای  برنامـه ریـزی 
پایگاه  در  نانـومهـر   آموزشی 
مالحظه  قابل   http://nanomehrco.ir

است.

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

              رپرتــاژ آگهی



55         آذر 96
     شماره 143

رعایــت اســتانداردهای آزمایشــات پیــش از 
تولّــد، بــا توّجــه بــه حساســیّت و زمان بنــدی 
ــود  ــاص خ ــات خ ــا الزام ــواره ب ــی آن، هم منطق

ــت. ــوده اس ــراه ب هم
جامــع  دســتورالعمل  یــک  وجــود  اهمیّــت 
اســتاندارد، مــا را بــر آن داشــت، تــا بــا پیــروی از 
کشــورهای صاحب نظــر و پیشــرو، از مّدت هــا 
ــی  ــع علم ــتفاده از مراج ــی اس ــه چگونگ ــل، ب قب
معتبــر در ایــن زمینــه بیندیشــیم و بــا انتشــار 
ــش را،  ــن خوی ــهمی از دی ــان، س ــتاوردهای آن دس
ــی  ــزاری 26 دوره ی آموزش ــارب برگ ــس از تج پ
 ،CLSI ــاس ــر اس ــن ب ــالمت جنی ــری س از غربالگ

ــم. ادا نمایی
ــط،  ــته های مرتب ــگاهی و رش ــدان آزمایش عالقمن
می تواننــد، جهــت دریافــت ویرایــش دوم از کتــاب 
ارزشمند الزامـات استانداردسـازی غربالگـری سـرم 
مـــادران بـــاردار از ISLC، بر اســـاس بیـــش از 120 
رفرنــس معتبــر، الزامــات و توصیه هــای غربالگــری 
جنیــن، بــر اســاس نمونه گیــری ســرم مــادر، رونــد 
ــک  ــی، در ی ــرل کیف ــه ی کنت ــری و پروس غربالگ

اســتاندارد بــاال را تهیــه فرماینــد.
ایــن کتــاب می توانــد، به عنــوان بهتریــن 
راهنمــای اســتاندارد بــرای تمــام افــراد عالقمند 
و فّعــال در حــوزه ی غربالگری ســالمت جنین، 
ــا  ــن مبن ــر ای ــرد و ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــا و  ــی بارداری ه ــت ارزیاب ــی جه رهنمودهای

ــه شــده  ریســک بیماری هــای جنیــن، در آن توصی
اســت.

ــه ی  ــا تهی جهــت دریافــت اّطالعــات بیشــتر و ی
ــا شــماره ی 88356807 تمــاس  ــد ب کتــاب می توانی
  NanoMehrco.ir ــانی ــه نش ــا ب ــوده و ی ــل نم حاص

مراجعــه فرماییــد.


