صورتجلسه شنبه  81آبان ماه 8931
در این جلسه عنوان شد که کنگره سالیانه هپاتیت تهران هر  2یکبار برگزار شود .در این جلسه که برای آماده سازی کفنرانس علمی یکروزه تازه
های درمان هپاتیت سی تشکیل شده بود وظایف افراد مشخص شد .در این کنفرانس دکتر علویان دبیرعلمی و آقای شرفی دبیر اجرایی عنوان
شدند و خانم های نیازی و بیرام و آقایان عاشور ،رضامند و عامری کمیته اجرایی خواهند بود همچنین از هر شرکت  2نفر به عنوان کمیته اجرایی
معرفی خواهند شد .این کنفرانس توسط شبکه هپاتیت و با همکاری مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه اهلل و سه شرکت دارویی اکبریه ،بهستان
دارو و جهان بهبود به عنوان اسپانسر برگزار خواهد شد.
در پورتال شبکه هپاتیت صفحه ای جهت معرفی کنفرانس و ریزبرنامه های آن در نظر گرفته خواهد شد که آقای شرفی برنامه و اطالعات مربوط
به آن را در صفحه مربوطه قرار خواهند داد.
سیستم رای گیری برای روز برگزاری کنفرانس در نظر گرفته شود و آقای رضامند با شرکتی که بانی این کار هستند تماس گرفته و اطالعات و
پیش فاکتور تهیه نمایند.
جدولی که شامل شرح وظایف باشد تهیه و لیست کارها و وظایف هر شخص در آن عنوان شود که این کار توسط خانم نیازی انجام خواهد شد.
ارتباط با شرکت های اسپانسر کنفرانس توسط آقای عاشور انجام شود که باید طی دو روز آینده محل برگزاری کنفرانس و همچنین  2نفر از هر
شرکت جهت هماهنگی و کمیته اجرایی مشخص شود.
برنامه سخنرانی کنفرانس توسط آقای شرفی با هماهنگی آقای دکتر علویان تهیه شود و در اسرع وقت در پورتال قرار داده شود .همچنین در
موضوعات سخنرانی باید پانلی با عنوان اقتصاد درمان هپاتیت در نظر گرفته شود.
دعوت نامه شرکت کنندگان تهیه شود و لوگوی سه شرکت و همچنین مرکز در نامه قرار داده شود که این کار توسط خانم بیرام انجام خواهد شد.
افراد باید به صورت اختصاصی دعوت شوند .دعوت نامه سخنرانان با هماهنگی دکتر علویان و آقای شرفی تهیه شود.
امتیاز بازآموزی برای این کنفرانس اخذ شود.
پوستر کنگره که به تعداد  22تا  02قطعه تهیه شود .همچنین گزارش کنگره به صورت  Bookletتهیه شود.
الزم به ذکر است که این کنفرانس ،جلسه کشوری شبکه هپاتیت می باشد که در آن در مورد دستورالعمل هپاتیت سی بحث خواهد شد که شرکت
کنندگان به صورت خاص دعوت خواهند شد و  02سخنزان (دکتر علویان ،دکتر ملک زاده ،دکتر دریانی ،دکتر لنکرانی و  )...ایراد سخنرانی
خواهند نمود و گزارش جلسه به صورت مقاله در مجله  Hepatitis Monthlyبه چاپ خواهد رسید و اسامی افراد شرکت کننده به عنوان
 Authorدر انتهای مقاله عنوان خواهد شد.

