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 دستاوردهای شبکه هپاتیت ایران در ماه های اخیر
هفتمین کنگره هپاتیت تهران ( )THC7در تاریخ  51تا  51شهریورماه  5931با همکاری
 ،EASL International Liver Foundationمراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار
شد .هدف اصلی این کنگره تخصصی هپاتیت و بیماری های کبدی با تمرکز بر زمینه های مختلف از جمله هپاتیت
بی ،هپاتیت سی ،کبد چرب ،سرطان کبد ،هپاتیت اتو ایمیون و غیره ،اشتراک گذاری دانش روز بین متخصصین
داخلی و خارجی می باشد .روز اول کنگره با همکاری  EILFبا موضوع تخصصی هپاتیت بی برگزار گردید که از
مهمترین سخنرانی ها می توان به درمان های آینده هپاتیت بی و دی اشاره کرد .همچنین در این کنگره حذف
هپاتیت سی جز موضوعات مهم مطرح شده بود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت .از قسمت دیگر
جذاب این کنگره می توان به برگزاری کارگاه های کاربردی در سه روز کنگره اشاره کرد .عالوه بر برگزاری کنگره
در تهران در تاریخ  53شهریور این کنگره در دو شهر شیراز و بیرجند بصورت همزمان برگزار گردید.
 ایجاد پورتال شبکه هپاتیت کشور و فعالیتهای دیگر مجازی www.hep.ir
باشگاه سالمتی امید به عنوان بنیادی بین المللی و زیر مجموعه شبکه هپاتیت ایران ،به ریاست پروفسور سید مؤید
علویان ،این فرصت را مغتنم شمرده و میکوشد تا با حضور فعال در فضاهای مجازی همچون وبسایت ،کانال
تلگرامی ،اینستاگرام و نرم افزار به ارائه خدمات در حوزه سالمت و آگاهی رسانی در خصوص انواع بیماریها بویژه
بیماریهای شایع کبدی به هموطنان عزیزمان بپردازد .لذا ،با توجه به خیل مخاطبان باشگاه سالمتی امید که اکثرا
پزشکان ،بیماران و عالقمندان حوزه سالمت می باشند ،فرصتی فراهم شده است تا شرکت های دارویی ،بهداشتی،
آزمایشگاه های تخصصی و مراکز فرهنگی و علمی در حوزه سالمت بتوانند به ارائه تبلیغات در این فضاها
بپردازند .همانگونه که مستحضرید رتبه اول معرفی داروی رزوواستاتین در گوگل از آن باشگاه سالمتی امید بوده و
این صفحه تاکنون بیشترین آمار بازدید را از میان تمامی صفحات از آن خود کرده است .لذا ،فرصت بی نظیر جهت
تبلیغ و معرفی شرکت سازنده در این سایت فراهم گردیده است.
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شایان ذکر است ارائه تبلیغات بصورت دائم بر روی وبسایت باشگاه (با  93333بازدید در ماه بطور متوسط) و
بصورت متناوب در کانال تلگرام (با  5033عضو) ،اینستاگرام (با  01333دنبال کننده) و نیز اپلیکیشن اندرویدی
باشگاه موجود در کافه بازار قرار خواهد گرفت.
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