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هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران
با جایزه ای جدید برگزار می شود
رییس شبکه هپاتیت ایران با بیان خبر
برگزاری هفتمین کنگره بین المللی شهریور
ماه جاری گفت :در این دوره جایزه جدیدی
را برای نوآوری های تازه در این حوزه
طراحی کرده ایم.

سید موید علویان در نشست خبری به
مناسبت روز جهانی هپاتیت ( 6مرداد)
اظهار کرد :این کنگره  15تا  17شهریور در
تهران ،شیراز و بیرجند برگزار می شود.
جایزه نینا نوآوری امسال در کنگره
وی با تشریح جوایز این کنگره گفت:
در کنگره امسال عالوه بر دو جایزه کوثر و
یاس ،جایزه نینا/
 Nobelity in Nohepp Activityنیز
اهدا می شود.
علویان تاکید کرد :جایزه کوثر به
محققانی داده می شود که یک عمر برای
درمان هپاتیت( )hepatitisوقت گذاشته
اند.
به گفته رئیس شبکه هپاتیت ایران جایزه
یاس Young Investigators/به محققان
جوان در این زمینه داده می شود .امسال
هم جایزه نینا به مجموع جوایز کنگره اضافه
شده که به نوآوری های انجام شده در
درمان هپاتیت اختصاص دارد.

کنگره سه روزه در تهران،
شیراز و مشهد

وی ادامه داد :این کنگره سه روز در تهران
و در شیراز و بیرجند هر کدام یک روز
خواهد بود.
علویان تصریح کرد :چهار مرکز پیوند
کبد در شیراز ساالنه  600پیوند انجام می
دهند و به این دلیل انجام شیراز برای برگزار
بخشی از کنگره انتخاب شده است.
این متخصص گوارش و کبد دلیل
انتخاب بیرجند را برای میزبانی از یک روز
این کنگره توضیح داد و گفت :در روستایی
در بیرجند  15درصد از ساکنان به هپاتیت
 Cمبتال بودند و در روستای دیگر 1.2
درصد که همین وضعیت باعث شد ما
برنامه های خاصی را در این منطقه برای
غربالگری( )Screeningو درمان مبتالیان
اجرا کنیم.
علویان با اشاره به اینکه  50مرکز
بهداشت و درمان کشور و مراکز خارجی
مختلفی در این کنگره مشارکت دارند
افزود :ایزل EASl/که سازمان اصلی مرتبط
با بیماری های کبد در اروپاست روز اول
این کنگره را برگزار می کند که در واقع روز
ایزل در کنگره نام گرفته است و مهم ترین

پیشرفت ها را در این زمینه ارائه می دهد.
رئیس شبکه هپاتیت ایران با بیان اینکه
عربستان سعودی پیش از این پیشنهاد
برگزاری چنین کنگره علمی را به ایزل داده
بود گفت :توان علمی ایران و پیشرفت ها
در درمان هپاتیت ایزل را قانع کرد در کنگره
تهران حاضر شود.
دبیر این کنگره بین المللی با بیان اینکه
یک مسابقه نقاشی نیز جنب این کنگره برگزار
می شود افزود :این مسابقه نقاشی مخصوص
زندانیان است که می توانند با شرکت در آن
از مزایای تخفیف و عفو برخوردار شوند.
هفتمین کنگره بین المللی تهران میزان
سخنرانان مختلف داخلی و خارجی است
و به موضوعاتی چون درمان های جاری
در زمینه درمان هپاتیت  ،Bتقویت درمان
هپاتیت  Cبرای جمعیت های هدف و
چالش های پیش روی درمان بیماری های
مختلف کبد می پردازد.
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