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جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
با سالم و احترام

به اطالع می رساند طی  8سال گذشته و با کمک مراکز علمی در کشور و تامین داروی رایگان از طرف وزارت
بهداشت بیش از  7هزار نفر از عزیزان هموفیل و تاالسمی مبتال به هپاتیت سی در کشور تحت درمان موثر هپاتیت
سی به صورت رایگان قرار گرفتند و امروز با حدود  500بیمار مبتال و مقاوم به درمان و در برخی پیشرفته به
سیروز روبرو هستیم.
به دالیل زیر از ادامه پیگیری و درمان بیماران معذور و بیماران به مراکز درمانی و دانشگاه ارجاع داده می شوند.
 -1عدم ارجاع این ماموریت از طرف وزیر محترم بهداشت به دانشگاه بقیه اهلل و از طرف دانشگاه به مرکز
تحقیقات گوارش و کبد به عنوان یک تکلیف سازمانی در دو سال اخیر.
 -2عدم پاسخ به نیاز دارویی بیماران که از شدت بیماری آنان تحت فشار می باشیم ،ولی نقشه راهی از طرف
وزارت بهداشت اعالم نشده است .در واقع تکلیف خود و بیماران را نمی دانیم.
 -3عدم تخصیص بودجه جهت اجرای ماموریت در  3سال اخیر از طرف وزارت بهداشت.
بدیهی است در صورت تعیین تکلیف در خدمت بیماران خواهیم بود .مکاتبات متعدد به پیوست ارسال می باشد.
دکتر سید موید علویان
استاد و رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد
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