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 لوران فابیوس جنابیعال

 فرانسه امور خارجه محترم  ریوز 

از دانشمندان عرصه  یکیو  رانیا تیشبکه هپات سییر نجانبی. ادیریبپذ رانیرا به خاطر سفر به کشورم ا نجانبیا احترامات

 هستم.  یروسیو تیهپات ژهیکبد به و یها یماریو درمان ب یریجلوگ

همچون  یرانیو توسعه علم به واسطه حضور دانشمندان ا جادیدر ا رانیو نقش موثر ا ینسابقه طوال د،یکه مستحضر همانگونه

کشورها رو  داریانکار سالمت در توسعه پا رقابلیغ تیدراز، اهم انیسال یبر همگان روشن است. ط خیدرتار  یو راز نایابن س

 .به رشد بوده است

از  یبرخ یرعمدیغ یدارم تا پرونده ناتمام موجود در بحث ابتال لیتما د،یرا دار رانیقصد سفر به ا یکه حضرتعال حال

کشور فرانسه را به انستیتو مریو، وارد شده از  یخون یاستفاده از فاکتورها جهیدر نت دزیو ا یس تیپاتبه ه لیهموف زانیعز

 استحضار برسانم.

نسبت به  ییزدا روسیو یاده از روشهاسالها قبل از آن با استف یکشف شد، ول 0991 گرچه در سال یس تیهپات روسیو

در دل و جان  قیعم یزخم کشور وارده بهآلوده  یفراورده هااستفاده از. متاسفانه شدیاقدام م یخون یفاکتورها یسالم ساز

 به جا نهاد.  رانیمردم ا

نفر از  0111از  شیب ریسال اخ 01 یط ،یو مراکز علم یبا کمک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک نجانبیا همکاران

دارند.  متیگران ق جدید به درمان ازینفر ن 011به  بیرا تحت معالجه و درمان قرار داده اند. در حال حاضر قر انیمبتال

 سطح سالمت است.  یسالم و ارتقا امعهج جادیدارم که تالش همه ما در جهت ا نانیاطم

 یخون یکه موضوع ناتمام فراورده ها کنمیتقاضا م یو از حضرتعالشمارم  یمغتنم م رانیرا در ا یحضرتعال حضوراز این رو، 

و اچ  یس تیبه هپات مارانیب یمورد خاطرات تلخ ابتال نیشود تا در ا یو انسان دوستانه بررس یو علم یتخصص دگاهیاز د

 زدوده شود. یرانیاز ذهن جامعه ا ریاخ یاز آنان در سالها یو مرگ تعداد یو یآ

 با احترام

 ر سید مؤید علویانپروفسو

 رئیس شبکه هپاتیت ایران
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