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هم زمان با روز جمعه ششم مردادماه )28 
آگوست( سومین کمپین اطالع رسانی هپاتیت 

در بیست شهر ایران برگزار شد. 
بر اساس این گزارش؛ این کمپین امسال 
نیز برای سومین بار با حمایت شبکه هپاتیت 
و با همکاری انجمن  دانشجویان پزشکی در 
شهرهای مختلف ایران از روز چهارشنبه 
چهارم مرداد تا روز جمعه ششم مرداد در 
مکان های مختلف برگزار شد. این کمپین با 
همکاری دانشجویان پزشکی به شکل کاماًل 
رایگان باهدف اطالع شهروندان از بیماری 

هپاتیت و راه های ابتال به آن برگزار شد. 
هپاتیت به معنی التهاب کبد است و عوامل 
زیادی منجر به این بیماری می شود. یکی از 
مهم ترین علل ایجاد اختالل در کبد ویروس 
هپاتیت است که انواع مختلف دارد. با توجه 
به اهمیت این بیماری و میزان مرگ ومیر ناشی 
از آن، سازمان بهداشت جهانی )WHO( از 
سال گذشته هدف ریشه کنی این ویروس های 
خطرناک را تا سال 2030 میالدی )1410 
شمسی( بنا نهاد و شعار »بدون هپاتیت« 
)NOhep( را برای این حرکت مهم در 

نظر گرفت.

برای رسیدن به این هدف نیاز است تا 
آگاهی عموم مردم نسبت به این بیماری 
افزایش یابد تا از انتقال فردبه فرد جلوگیری و 
موارد مبتالبه این بیماری )که اکثراً بی عالمت و 
ناشناخته هستند( شناسایی و درمان شوند. در 
همین راستا شبکه هپاتیت ایران همگام با سایر 
نقاط جهان و به مناسبت روز جهانی هپاتیت 
)6 مرداد( اقدام به برگزاری کمپین دانشجویی 
اطالع رسانی هپاتیت کرده است. در برگزاری 
این کمپین اطالع رسانی، دانشگاه های علوم 
پزشکی و تعدادی از نهادهای دانشجویی، 

شبکه هپاتیت ایران را همراهی می کنند. 
در این کمپین، دانشجویان علوم پزشکی 
در شهرهای تهران، ارومیه، کاشان، اراک، 
اصفهان،  قزوین،  شیراز،  رشت،  لنگرود، 
گرگان، بوشهر، بابل، همدان، قم، مشهد، 
کرج، سمنان، بیرجند و زاهدان در نقاطی از 
شهر به وسیله بروشورهای مربوطه و مشاوره 
چهره به چهره اطالعاتی درباره هپاتیت در 

اختیار عموم مردم قرار می دهند.
همچنین 63 آزمایشگاه در سراسر ایران 
برای  تا  می کنند  همکاری  کمپین  این  با 
انجام آزمایش هپاتیت  به  نیاز  افرادی که 
دارند به صورت کاماًل رایگان ازنظر ابتال به 

هپاتیت بررسی نمایند.

انجمن دانشجویان  بیات مسئول  طاها 
در  سپید  با  گفت وگو  در  تهران  پزشکی 
ارتباط با برگزار این کمپین گفت:»  بسته 
به توانایی برگزارکنندگان این کمپین از یک 
الی سه روز در مکان های مختلفی در تهران 
راه اندازی شد. شهروندان حتی بدون مراجعه 
به این کمپین های اطالع رسانی نیز می توانند 
با مراجعه به آزمایشگاه های مختلف – 9 
آزمایشگاه در تهران- به شکل رایگان آزمایش 

هپاتیت دهند.«
او ادامه داد:» این کمپین ها که به شکل 
غرفه در چهار فرهنگسرا، دو ایستگاه مترو 
و یک فروشگاه شهروند در تهران برگزار 
شد. البته در تهران عالوه بر این غرفه های 
کوچک یک روزه ای نیز مثاًل در سطح پارک ها 
برگزار شد. متأسفانه برج میالد برای برگزاری 
غرفه هماهنگ نشد اما در دیگر شهرها نیز 
بنا بر امکانات موجود این غرفه ها راه اندازی 

شدند.«
بیات تا کید کرد:» در این غرفه ها عالوه بر 
دانشجویان پزشکی، پزشکان و متخصصان 
نیز حضور داشتند و با ارائه مشاوره، فیلم 
و بروشور به اطالع رسانی پیرامون راه های 
انتقال و عالئم و نحوه درمان بیماری هپاتیت 

می پرداختند.« 

کمپین  این  برگزاری  از  هدف  او 
عمومی  آگاهی  افزایش  را  اطالع رسانی 
نسبت به این بیماری دانست تا از انتقال 
آن بین افراد جلوگیری شود و موارد مبتال 
شناسایی و درمان شوند تا ایران نیزهمگام با 
سایر نقاط دنیا به هدف ریشه کنی این بیماری 
خطرناک تا سال 1410 دست یابد و این 

موفقیت بزرگ را جشن بگیرد.
الزم به ذکر است؛ اسامی آزمایشگاهی 
که در شهر تهران انجام به آزمایش رایگان 
هپاتیت می کنند بدین شرح است؛ قلهک، 
آزما،رایان،  سبز  بهار،  خاورمیانه،  کیوان، 
آرامش،  جردن،  سینا،  ویشکایی،  دکتر 
مرکز  قدس،  پناه،  داور  پرند،  مهر  باران، 
تخت  مسعود،  الوازیه،  هموفیلی،  درمان 
فیروزگر،  بیمارستان  دنا،  طاووس،آزادی، 
پارسه،  برهان،  عزیزپور،  اختیاریه،  نگین 
فروردین، بهنود، شهریار، پرند، مهرآگین، 

نصرت،آریا، بیمارستان رفیده. 
خصوص  در  بیشتر  اطالعات  برای 
آدرس  و  کمپین  برگزاری  محل های 
آزمایشگاه ها می توانید به وب سایت شبکه 
 hep.ir/whd2017 هپاتیت ایران به نشانی
مراجعه   NOHEP@ تلگرامی  کانال  یا 

نمایید.
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روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
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 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
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شعار فیلم »بیست ويک روز بعد« 
اعالم شد

سپید: شعار فیلم سینمایی »بیست ویک 
روز بعد« اولین ساخته سید محمدرضا 
اکران عمومی  آستانه  خردمندان در 

اعالم شد.
شعار فیلم سینمایی »بیست ویک 
روز بعد« اولین ساخته سید محمدرضا 
خردمندان به تهیه کنندگی محمدرضا 
شفاه به همراه تیزر جدید معرفی این 
فیلم، در آستانه اکران عمومی اعالم 

و رونمایی شد.
»#حسی_که_رهایتان_نمی کند« 
شعار فیلمی است که در سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر و سی امین جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان 
حضور داشت. تیزر این شعار با توجه به 
واکنش های متعدد مخاطبان در فضای 
مجازی و معرفی این فیلم به دیگران 

تولیدشده است.
نامزد بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
سی و پنجمین جشنواره فجر، از هفته 
آینده 11 مردادماه در گروه کورش 

روی پرده می رود.
در این فیلم ساره بیات، حمیدرضا 
جالل  صدیق،  امیرحسین  آذرنگ، 
رازانی  سینا  استادی،  رضا  فاطمی، 
به همراه دو بازیگر نوجوان سینمای 
ایران مهدی قربانی و حسین شریفی 
نقش آفرینی می کنند. مهدی یراحی، 

خواننده این اثر سینمایی است.
از  اجتماعی  ملودرامی  فیلم  این 
زندگی نوجوانی به نام مرتضی است 
که درراه تحقق آرزوی ناکام پدرش، 
می شود.  روبه رو  بسیاری  چالش  با 
بیماری  مبتالبه  مادرش  که  مرتضی 
سرطان است برای تأمین هزینه های 
درمان او ناچار به کارهای مختلف 

دست می زند. 

خبر

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

به مناسبت دهه کرامت، کاروان سفیران کریمه با حضور در بیمارستان شهید 
صدوقی اصفهان از بیماران این بیمارستان عیادت کرده و بسته های معنوی و 

متبرک به بیماران هدیه کردند.
     تسنیم

دیدار هیات عراقی با مسئولین وزارت بهداشت.
               وب دا 

دبیرکل جمعیت هالل احمر از استقرار 75 خودروی هالل احمر در بندرانزلی و 
نیز واگذاری 170 دستگاه آمبوالنس و 200 دستگاه خودروی نجات به جمعیت 

هالل احمر خبر داد.
               ایرنا

هم زمان با روز جهانی هپاتیت برگزار شد

کمپین اطالع رسانی هپاتیت در 20 شهر ایران 


