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همانطور که استحضار دارید ایران در منطقه با شیوع کم هپاتیت سی (در جمعیت عادی کشور کمتر از نیم درصد)
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بهداشت در ارائه خدمات استاندارد به بیماران خاص و ارائه خدمات کاهش آسیب به معتادان تزریقی و تضمین
سالمت خون توسط سازمان محترم انتقال خون ایران در سالهای اخیر از میزان ابتال ،به طور جدی کاسته شده است
و ایران می تواند به عنوان الگوی مناسب در کنترل هپاتیت سی برای کشورهای منطقه معرفی شود.
خوشبختانه در  2سال اخیر در روند درمان موثرتر پیشرفت های زیادی در دنیا صورت گرفته است و این نوع
داروها در برخی کشورها از جمله کشور ایران در دسترس قرار گرفته اند .بدیهی است رعایت اصول کلی در
انتخاب داروهای موثر در رسیدن به پاسخ به درمان ،نزدیک به  %100نیاز به عزم ملی ،حمایت بیمه های محترم و
در نظر گرفتن اقتص ادی بودن درمان با پروتکل های مختلف می باشد .با توجه به تایید بسیاری از این داروها
توسط سازمان غذا و داروی آمریکا ) (FDAو جهت راهنمایی پزشکان ،اصول کلی درمان به صورت Fact
 Sheetارسال می شود .خواهشمند است هر گونه نظر و پیشنهاد خود را به آدرس ایمیل
 editor@hapatmon.comارسال نمایید.

دکتر سید موید علویان
استاد و رئیس شبکه هپاتیت ایران
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