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عکس روز
افتتاح هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی

خبرگزاری مهر

جهش بزرگ برای حذف هپاتیت
شروع شده است

رئیــس اداره هپاتیــت مرکــز مدیریــت بیماریهــای
واگیــر وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
گفــت :وزارت بهداشــت مصمــم بــه حــذف هپاتیــت
اســت و جهــش بــزرگ بــرای حــذف ایــن بیمــاری از
کشــور شــروع شــده اســت.
رشــید رمضانــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود:
انصافــا ،جهــش بزرگــی بــرای حــذف هپاتیــت
در وزارت بهداشــت شــروع شــده اســت و مرکــز
مدیریــت بیماریهــای واگیرعزمــش را جــزم کــرده
و منابــع را بــه ایــن ســمت ســوق مــی دهــد تــا ایــن
بیمــاری هرچــه زودتــر حــذف شــود .وی افــزود:
هــم معاونــت بهداشــت و هــم شــخص وزیــر پیگیــر
موضــوع حــذف هپاتیــت از کشــور هســتند .حــذف
هپاتیــت از موضوعــات مــورد عالقــه وزیــر اســت و
در آخریــن نشســت مرکــز مدیریــت بیماریهــای
واگیــر بــا ایشــان قــول دادنــد کــه در ایــن مــورد
کمــک کننــد.
رمضانــی ،تامیــن دارو را از بزرگتریــن مشــکالت در
راه حــذف هپاتیــت عنــون کــرد و گفــت :دارو گــران

اســت امــا مــا پیگیــر تامیــن منابــع بــرای خریــد دارو
هســتیم .وی در خصــوص کمــک هــای ســازمان
بهداشــت جهانــی نیــز گفــت :ســازمان بهداشــت
جهانــی فقــط در حــوزه تدویــن برنامــه بــه مــا کمــک
کــرده و بــا اینکــه بــه برخــی کشــورها کمــک مالــی
هــم داشــته امــا بــه ایــران کمــک مالــی ارائــه نکــرده
اســت .حتــی بــا شــروع تحریــم هــا ،شــرایط بــرای
تامیــن منابــع مالــی ســختتر هــم شــده اســت.
رئیــس اداره هپاتیــت مرکــز مدیریــت بیماریهــای
واگیــر وزارت بهداشــت اضافــه کــرد :اگــر در حــوزه
حــذف هپاتیــت بتوانیــم یــک جهــش داشــته باشــیم،
مــی توانیــم خیلــی راحــت تــا قبــل از ســال  ۲۰۳۰و
زودتــر از خیلــی از کشــورها بــه هــدف حــذف طبــق
برنامــه ســازمان بهداشــت جهانــی برســیم .اگــر
توانســتیم تــا  ۹۰درصــد بــروز هپاتیــت را کاهــش
دهیــم و تــا  ۶۵درصــد مــرگ و میــر را کــم کنیــم
برنامــه حــذف را عملــی کــرده ایــم .وی بــه موفقیــت
وزارت بهداشــت در ســنجش فشــار خــون اشــاره
کــرد و گفــت :ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام کــرد
کــه بهتریــن کشــورها حداکثــر ســه میلیــون نفــر را
در طــرح ســنجش فشــار خــون مــورد ارزیابــی قــرار
داده انــد امــا مــا در ایــن طــرح ،فشــارخون ســی
میلیــون نفــر را بررســی کردیــم .ایــن موضــوع نشــان

مــی دهــد کــه مــا بســتر خوبــی بــرای فعالیــت در
حــوزه حــذف و کنتــرل بیماریهــا داریــم.
رمضانــی در خصــوص وضعیــت شــیوع بیمــاری
هپاتیــت در جغرافیــای کشــور نیــز گفــت :از نظــر
تقســیم بنــدی ســازمان جهانــی بهداشــت ،ایــران در
فهرســت کشــورهای بــا شــیوع پاییــن ایــن بیمــاری
اســت و در جمعیــت عامــل ،کمتــر از یــک و نیــم
درصــد هپاتیــت  Bو کمتــر از نیــم درصــد هپاتیــت
 Cدارنــد .وی گفــت :بیمــاری هپاتیــت در اســتان
هــای شــمال و شــمال شــرقی و برخــی اســتانها
مثــل اســتان سیســتان و بلوچســتان دارای شــیوع
باالتــری نســبت بــه ســایر مناطــق کشــور اســت.
رئیــس اداره هپاتیــت مرکــز مدیریــت بیماریهــای
واگیــر وزارت بهداشــت افــزود :در سراســر کشــور،
کمتــر از یــک و نیــم میلیــون فــرد مبتــا بــه
هپاتیــت  Bو کمتــر از دویســت هــزار نفــر مبتــا بــه
هپاتیــت  Cداریــم .وی در خصــوص عــوارض بیمــاری
هپاتیــت گفــت :درصــدی از بیمــاران مبتــا بــه
ویــروس هپاتیــت  Bو  ،Cدر مراحــل اولیــه بیمــاری
شــان تشــخیص داده نمــی شــود و در نتیجــه وارد
مرحلــه مزمــن بیمــاری مــی شــوند کــه در نهایــت
مــی توانــد منجــر بــه از کار افتــادن بافــت کبــد یــا
ســرطان کبــد در ایــن بیمــاران شــود.

