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صورتجلسه شورای راهبردی شبکه هپاتیت ایران
موضوع جلسه :شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت ایران
زمان :شنبه1396/10/02 ،
مکان :مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران
حاضرین :آقایان (دکتر سید موید علویان ،دکتر ایرج ملکی ،دکتر فرهاد زمانی ،دکتر مسعود مردانی ،دکتر حسین
کیوانی ،دکتر شاهین مرآت ،دکتر حسین پوستچی ،دکتر رشید رمضانی ،دکتر علی اکبر شایسته ،دکتر حیدر
شرفی ،دکتر سید محمد میری ،دکتر مسعود رضا سهرابی ،دکتر جوانمرد ،دکتر محمدرضا آقاصادقی) ،خانم ها
(دکتر الدن گشایشی ،دکتر شهناز سالی ،خانم فاطمه عظیمیان ،خانم اعظم قاضی اسدی)
غایبین :آقایان (دکتر پیمان ادیبی ،دکتر محمدحسین صومی ،دکتر محمدرضا فتاحی ،دکتر محمد میناکاری،
دکتر عبدالصمد غراوی)
مطالب مطروحه :ارائه طرح های در حال اجرا توسط شبکه هپاتیت ایران و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود
طرح ها .طی جلسه رسمی موارد فوق با شرح جزئیات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این حیطه اتخاذ شد.
مصوبات:
اجرای برنامه واکسیناسیون افراد در شهرها و روستاهای دارای شیوع باالی هپاتیت بی (مخصوصا استان
سیستان و بلوچستان) توسط وزارت بهداشت و درمان و انجام بررسی های اپیدمیولوژی به جهت شناسایی
منبع انتقال بیماری در این روستاها و در صورت موثر و کارا بودن واکسیناسیون در این روستاها ،برنامه
کشوری جهت واکسیناسیون کل افراد جامعه اتخاذ گردد.
بدلیل اهمیت گروه زندانیان برای برنامه حذف هپاتیت تا سال  ،1410بررسی طرح پایلوت غربالگری و
درمان رایگان زندانیان (بدلیل دارا نبودن کارت ملی و دفترچه بیمه در این افراد) و بهبود آن جهت اجرای
طرح های اصلی کشوری در این حیطه انجام شود .برگزاری جلسه توسط چند تن از اعضای شورا با دکتر
نوبخت به منظور تصویب و اجرای طرح ملی حذف و ریشه کنی هپاتیت و دریافت بودجه و برنامه ریزی
جهت پیشبرد آن.
تهیه نامه به مقام محترم معاونت تحقیقات و فن آوری مبنی بر تعیین بودجه پژوهشی شبکه هپاتیت ایران.
آدرس دبیرخانه :تهران -میدان ونک -خیابان مالصدرا -دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) -پژوهشگاه علوم پزشکی -مرکز تحقیقات گوارش و کبد -شبکه هپاتیت ایران
تلفکس2188614523 -2181262072 :

صندوق پستی ،19395-5487 :پست الکترونیک ، info@hep.ir :وب سایتwww.HEP.ir :
Address: Iran Hepatitis Network, Research Center for Gastroenterology and Liver Disease, Institute of Medical Sciences, Baqiyatallah University of Medical SciencesWebsite: www.HEP.ir

Mollasadra Street- Vanak Square, Tehran, Iran.
Tel/ Fax: 98-21-81262072/ 98-21-88614523
Postal Box: 19395-5487
Email: info@hep.ir
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مساعدت وزارت بهداشت و درمان جهت تخصیص بودجه برای انجام تست دوباره هزار بیمار هموفیل مبتال
هپاتیت سی درمان شده و تائید برنامه حذف هپاتیت سی در گروه های خاص از جمله هموفیلی ،تاالسمی
و همودیالیز
برنامه ریزی دقیق برای بهبود و فرهنگ سازی سامانه ثبت اطالعات بیماران هپاتیت در شبکه و سرمایه
گذاری برای اطالعات ورودی
تذکر به اهمیت واکسیناسیون هپاتیت  Aو همکاری مراکز برای نمونه گیری از افراد بیمار برای انجام طرح
شیوع بیماری و آنتی بادی در افراد  5تا  30سال با همکاری انستیتو پاستور
تعیین اعضای شورای آموزشی پژوهشی
دکتر شاهین مرآت ،دکتر محمدرضا آقاصادقی ،دکتر مسعود مردانی ،دکتر حسین کیوانی ،دکتر فرهاد زمانی ،دکتر
حیدر شرفی ،دکتر مسعود ضیائی ،دکتر سید رضا محبی ،خانم دکتر لیال اسالمی ،خانم دکتر شهناز سالی -دکتر
پریوش داودیان
تعیین اولویت های پژوهشی :مطالعه بر روی هپاتیت های ویروسی ) -(A,B,E,Dتعیین سایر اولویت ها
توسط اعضا شورا
ثبت  NGOتوسط شبکه راهبردی :برای ریشه کنی هپاتیت
برگزاری جلسات شورای راهبردی 3 :ماه یکبار
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