بسمه تعایل
جمهوری اسالمی ایران

شبکه رسمی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

فعال در زمینه بیماری کبد و هپاتیت

معاونت تحقیقات و فناوری

Iran Hepatitis Network

شماره............................ :
تاریخ0131/10/01.. : :
پیوست.......................... :

Official Network of Iranian Research Centers
in the field of Hepatology and Viral Hepatitis

تاسیس 0931
ثبت /811/0850د

www.HEP.ir

گزارش جلسه شبکه هپاتیت ایران در  92خرداد 3121


جلسه با تالوت قرآن و خوش آمدگویی آقای دکتر علویان در ساعت  41آغاز شد.



در ادامه آقای دکتر حجاری زاده از  University of New South Walesسخنرانی خود با موضوع

" "natural history of HCV RNA levels in acute HCV infectionرا ارائه کردند.


سپس آقای دکتر علویان در مورد فعالیت های شبکه هپاتیت ایران در  3سال اخیر و همچنین برنامه شبکه برای روز جهانی
هپاتیت صحبت کردند.



در قسمت بعدی جلسه نمایندگان مراکز تحقیقاتی نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
 oجناب آقای دکتر لنکرانی از مرکز تحقیقات سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز


پیشنهاد فعالیت شبکه در مباحث چالش آمیز همچون هپاتیت  Dو هپاتیت خود ایمن و تسهیل تحقیقات
در این زمینه ها از طریق مطالعات چند مرکزی با کمک شبکه هپاتیت



پیشنهاد برای پیوند علوم بالینی و علوم پایه با کمک فعالیت های شبکه

 oسرکار خانم دکتر جوکار از مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیالن


پیشنهاد برای راه اندازی تلفن گویا جهت اطالع رسانی عمومی و حرفه ای در زمینه هپاتیت از جمله
راهنمایی در موارد Needlestick injury



پیشنهاد دسته بندی مباحث علمی ششمین کنفرانس هپاتیت تهران و تعیین تیم های علمی تخصصی
برای مباحث مطرح شده

 oسرکار خانم دکتر بهنوا از مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل


شفاف سازی شبکه هپاتیت در زمینه درمان هپاتیت  Cبا در نظر گرفتن معرفی درمان های نوین



لزوم پیدا کردن موارد بیماری هپاتیت  Cدر جامعه با معرفی درمان های نوین هپاتیت C
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 oسرکار خانم دکتر وحدت از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


پیشنهاد برای فعالیت شبکه در زمینه بیماری کبد چرب

 oجناب آقای دکتر رفیعی از مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مازندران


پیشنهاد برای فعالیت شبکه در اعتبار دهی روش های تشخیصی در زمینه هپاتیت های ویروسی



پیشنهاد برای کمک رسانی شبکه به طرح های تحقیقاتی از طریق جذب کمک های مالی

 oجناب آقای دکتر سهرابی از بیمارستان فیروزگر


پیشنهاد برای فعالیت شبکه در زمینه آموزش های متمرکز به پزشکان در مورد هپاتیت



شفاف سازی شبکه هپاتیت در زمینه درمان هپاتیت  Cبا در نظر گرفتن معرفی درمان های نوین و نقش
فیبرواسکن در انتخاب درمان بیماران

 oسرکار خانم دکتر نیک بین از انجمن بیماران کبدی


پیشنهاد برای پانل تخصصی  HIV/HCVدر ششمین کنفرانس هپاتیت تهران



پیشنهاد برای فعالیت مشترک  NGOهای هپاتیت با شبکه هپاتیت ایران

 oجناب آقای دکتر صومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز


پیشنهاد برای ثبت متمرکز بیماران هپاتیت  Bو  Cدر شبکه هپاتیت ایران



پیشنهاد برای فعالیت در زمینه پیشگیری از هپاتیت در گروه های پرخطر از طریق خود مراقبتی



پیشنهاد برای فعالیت شبکه هپاتیت در زمینه هپاتیت خودایمن و کبد چرب



همکاری در سمپوزیوم بین المللی هپاتیت آذربایجان شرقی



پیشنهاد برای برگزاری جلسه ای جهت بروز رسانی دستورالعمل درمان هپاتیت  Cدر ایران با توجه به
معرفی درمان های جدید
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 oجناب آقای دکتر پورنصر از پژوهشگاه رویان


پیشنهاد برای همکاری شبکه هپاتیت با گروه هپاتوسیت پژوهشگاه رویان

 oجناب آقای دکتر کیوانی از گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 پیشنهاد برای هدفمند کردن تحقیقات در زمینه هپاتیت با کمک شبکه هپاتیت
 پیشنهاد برای ارائه کمک در زمینه راه اندازی روش های آزمایشگاهی


در انتهای جلسه ،آبان ماه برای برگزاری جلسه بعدی شبکه هپاتیت ایران پیشنهاد گردید.
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