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چشم پزشـکی  انجمـن 
گذشـته  سـال  ایـران 
از  مسـتمر  حمایـت  بـا 
و  اسـتانی  انجمن هـای 
نیز گسـترش فعالیت های 
علمی، توانسـت بـه ارتقاء 
چشم پزشـکی  جایـگاه 
ایـران کمک شـایانی کند. 
جباروند،  محمود  دکتر 
رئیس انجمن چشم پزشکی 
مطلب  این  بیان  با  ایران 
کشور  داخل  در  ما  گفت: 
هدف مان تقویت استان ها بوده و همواره سعی کرده ایم همسو با 
مسایل علمی، خواسته های صنفی همکاران سراسر کشور را نیز 
پیگیری کنیم. این روند به یقین در ارتقاء جایگاه انجمن در کل 

کشور تأثیرگذار بوده است.  
وی افـزود: مسـئله دیگـری کـه همـواره به عنـوان دغدغه 
جـدی انجمـن مطـرح بـوده، ژورنـال تخصصـی اسـت کـه 
آن  بـرای  و  دارد  قـرار   ISI نشـریات  فهرسـت  در  اکنـون 
ایـن مـدت سـعی  در  اسـت.  و هزینـه شـده  برنامه ریـزی 
کرده ایـم نقـاط ضعـف ژورنـال علمـی انجمن را رفـع و نقاط 
قـوت را تقویـت کنیـم و بـرای حفـظ جایـگاه آن به عنـوان 
ایجادکننـده ارتباطـی تنگاتنـگ میـان چشم پزشـکان ایران 
بـا جهـان، از تیم هـای تخصصـی و صاحب نظـر در مباحـث 

مختلـف ایـن رشـته اسـتفاده کرده ایـم. 
رئیـس انجمـن چشم پزشـکی ایـران تاکیـد کـرد: بـاورم 
ایـن اسـت کـه انجمن هـای اسـتانی امـروز بسـیار توانمنـد 
راسـتای  در  نیـز  ایـران  چشم پزشـکی  انجمـن  هسـتند. 
افزایـش همگرایـی از انجمن های اسـتانی حمایـت می-کند. 
همان طـور کـه قباًل هـم اعالم کرده بـودم بنا داریم هرسـاله 
3 تـا 4 اسـتان را از نظر سـاختمان مسـتقل کنیـم و در این 
مسـیر، 75درصـد هزینه هـای آن را تقبـل خواهیـم کـرد. 
بی تردیـد ایـن اماکـن متعلق بـه انجمن چشم پزشـکی ایران 

اسـت و به تمـام همـکاران تعلـق دارد. 

در_آپائو_و_کنگره_هنگ_هنگ_حضور_فعال_داریم___
دکتـر جبارونـد، عضویـت ایـران در APAO را نقطه عطف 
فعالیت هـای علمـی انجمن چشم پزشـکی ایران عنـوان کرد و 
اظهار داشـت: با عضویت در APAO وظایف و مسـئولیت های 
علمی ما سـنگین تر شـده اسـت؛ درعین حال به دنبال حضور 
فعـال و کامـاًل موثر در کنگره هنگ  هنگ 2018 هسـتیم که 
قـرار اسـت بهمـن مـاه سـال جـاری برگـزار شـود. بنـا داریم 
در ایـن همایـش بـزرگ علمـی، در قالـب گروه هـای مختلف، 

برنامه هایـی را به شـکل کارگاهی اجـرا کنیم. 
وی از نماینـدگان همـه گروه هـای فوق تخصصی خواسـت 
به صـورت فعـال در کنگـره هنـگ هنگ شـرکت کننـد تا از 
ایـن طریـق امتیـاز اجـرای کارگاه توسـط اسـاتید کشـور با 
همـکاری اسـاتید APAO دریافـت شـود. بـه گفتـه رئیـس 
انجمـن چشم پزشـکی ایـران، افزایـش ارتباطـات بین المللی 
از یـک سـو بـه شناسـاندن توانمندی هـای علمی همـکاران 
ایرانـی در سـطح منطقـه کمـک می کنـد و از سـوی دیگـر 
بـه  دیگـر  کشـورهای  از  صاحب نظرانـی  می شـود  سـبب 

ایـران آمـده و به صـورت مسـتقیم بـا قابلیت هـای علمـی 
و کارگاه هـای تحقیقاتـی مـا آشـنا شـوند. ذکـر ایـن نکتـه 
را هـم الزم می دانـم کـه مشـارکت در کنگـره هنگ کنـگ، 
تضمین کننده حضور قدرتمند چشم پزشـکی ایـران در اروپا، 

آمریـکا و به ویـژه کشـورهای آسـیای شـرقی اسـت.   

اولویت_ما،_ارتقای_جایگاه_چشم_پزشکی_و_سالمت____
بینایی_است

رئیـس انجمـن چشم پزشـکی ایـران در ادامـه بـه تبییـن 
جایـگاه اجتماعـی انجمـن اشـاره کرد و گفـت: ارتبـاط ما با 
رسـانه ها به نسـبت گذشـته بسـیار بهتر شـده و توانسـته ایم 
بـا  رابطـه  در  آگاهی هـا  و  هشـدارها  به موقـع  اعـالم  بـا 
بیماری هـای چشـمی، از سـالمت بینایـی جامعـه حمایـت 
کنیـم. همچنیـن بـا پیگیری هـای مسـتمر موفـق شـدیم 
حـد فاصـل وظایـف چشم پزشـکان را بـا گروه هـای دیگـری 
کنیـم.  مشـخص  می دهنـد،  انجـام  اپتیکـی  کارهـای  کـه 
بـدون شـک مرزبنـدی تخصصـی گروه هـای مرتبـط بـا علم 
چشم پزشـکی باعـث خواهـد شـد، هرکـدام منافـع علمـی و 

صنفـی خـود را بهتـر بشناسـند و تشـخیص دهنـد.

رعایت_حقوق_متقابل_اهمیت_دارد____
دکتـر جبارونـد در ادامـه از تعامـل بـا وزارت بهداشـت در 
رابطـه بـا گروه هـای تخصصـی و انجمن هـای صنفـی گفـت 
و ایـن همـکاری را در راسـتای حفـظ حقـوق متقابـل موثـر 

دانست. 
وی افـزود: اگـر انجمن هـای تخصصی و گروه هـای صنفی، 
برنامه هـای علمی با موضوعات چشم پزشـکی داشـته باشـند، 
حتمـاً اسـتعالم های الزم از انجمن چشم پزشـکی ایران گرفته 
می شـود و در صـورت موافقـت، انجـام هر فعالیـت علمی تنها 
با همکاری چشم پزشـکان میسـر خواهد بود. وزارت بهداشـت 
بـر ایـن امر تاکید دارد زیرا باید حقوق چشم پزشـکان و سـایر 

انجمن ها حفظ شـود. 

تغییرات_در_کنگره_بیست_و_هفتم_اندک_است___
رئیـس انجمـن چشم پزشـکی ایـران بـه رونـد برگـزاری 
بیسـت و هفتمیـن کنگـره سـالیانه اشـاره کـرد و گفـت: 
برنامه هـای اصلـی تنظیـم شـده اند و انتظار داریـم همکاران 
چشم پزشـک ایرانـی و خارجـی به صـورت فعـال در کنگـره 
شـرکت کننـد. در این خصـوص اقداماتـی را بـرای مدیریت 
زمـان جلسـات در نظـر گرفته ایـم، ازجملـه اینکـه جلسـه 
مجمـع عمومـی سـاالنه انجمـن )IRSO Meeting( را بـه 
دلیـل اهمیـت برنامه هـای علمـی بـه سـاعت 14بعدازظهـر 
موکـول کرده ایـم تـا همـکاران بتواننـد از مباحـث علمـی 

بیشـترین اسـتفاده را ببرنـد.
دکتـر جبارونـد همچنیـن دربـاره نحـوه برگـزاری دومین 
سـمینار بهـاره اظهـار داشـت: این سـمینار در سـال 1397 
ماننـد سـال جاری بـا همـکاری دانشـگاه های علوم پزشـکی 
ایـران و شـهید بهشـتی برگزار می شـود و امیـدوارم همچون 

دوره نخسـت بـا اسـتقبال همـکاران روبـرو گردد. 
وی درباره افزوده شـدن گروه چشـم دانشگاه علوم پزشکی 
تهـران بـه سـمینار بهـاره گفـت: در حـال حاضـر ایـن گروه 
برنامـه خـودش را دارد که مسـتقل از سـمینار بهاره اسـت .

دبیرکل_انجمن_چشم_پزشکی_ایران

هدف انجمن، ارتقای جایگاه چشم پزشکی ایران و 
صیانت صنفی است

دکتر محمود جباروند
دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران

تشکلی غیر دولتی 
در حوزه چشم پزشکی

فارابی  آموختگان  دانش  سازماندهی  اندیشه  پیش  سال ها 
شکل گرفت و اساسنامه نخستین  انجمن به نگارش درآمد و 
گفت وگو دراین باره آغاز شد. همه بر بایسته بودن این حرکت 
تاکید داشته و نشست های چند نفره ای  نیز درهمین باره با 
شرکت دست اندرکاران آن زمان فارابی برپا شد. ولی به هر 
دلیل، گام های عملی در این زمینه برداشته نشد که اینک 

مجال پرداختن به چرایی آن نیست.
زمانی پس از آن، راه اندازی انجمن دانش اموختگان مورد توجه 
دوباره قرار گرفت و این بار نه بر پایه اساسنامه پیشین، که 
به روشی دیگر برپایی این انجمن کلید خورد. نشست های 
همگانی همزمان با برگزاری کنگره ها نیز زیر همین عنوان 
برگزار شد و تالش هایی نیز صورت گرفت ولی مدتی پس 
از آن این روند نیز به کندی گرایید و به جز نامی، چیزی 

برجای نماند.
اهمیت پیدایش سازمانی مردم نهاد با شرکت دانش آموختگان 
و اساتید بیمارستان فارابی امروز نیز همانند سال های پیش 
بربدنه  تکیه  با  نهاد  مردم  سازمان های  می شود.  احساس 
اجتماعی و با مشارکت معنادار اعضایی که هدفی یگانه داشته 
و موضوعی ویژه را دنبال می کنند و ساختاری غیردولتی دارند، 
شکل می گیرند. اهمیت این سازمان ها در بسیاری از کشورها 
به خوبی شناخته شده و نقش مهمی در پیگیری مطالبات 
و درخواست های این گروه ها داشته و بر سیاست دولت ها 

درحوزه مورد توجه سازمان نیز اثرگذاری فراوانی دارند .
در روند جهانی سازی نیز سازمان های مردم نهاد نقش ویژه ای 
داشته و در مسیر کلی برنامه ریزی در کشورهای گوناگون 
این گونه  فعالیت  گستره  یافته اند.  برجسته تری  نقش  هم 
نهادها به مرور زمان دستخوش دگرگونی شده و مشارکت 
همگانی بیشتری را به سوی خود جلب کرده است. یعنی با 
گذر زمان، سازمان های غیر دولتی درنقش جوامع محلی و 
کوچک تر به عنوان بخشی از روند توسعه، سهمی بیشتر یافته 
و درهماهنگی ها و برنامه ریزی مناسب با هدف های تعریف 

شده  وگروه های هدف، نقش بارزتری ایفا می نمایند. 
درایران سازمان های مردم نهاد )NGO( سمن نامیده می شوند 
و در بسیاری از حوزه ها به شکل قابل مالحظه ای رشد و 

گسترش  یافته اند.
انجمن دانش آموختگان فارابی به عنوان نهادی مستقل وغیر 
دولتی با مشارکت دانش آموختگان فارابی که درجای جای 
سرزمین ایران به تالش و ارائه خدمت مشعول هستند به 
عنوان نهادی مردم محور برای هماهنگی و بهره گیری از 
ظرفیت بزرگ انسانی گامی در راستای ایجاد هماهنگی 
بیشتر و سازمان بخشی این بخش بزرگ از جامعه علمی و 

پزشکی کشور شناخته می شود.
از همین رو از همان گام نخست، ضروری است همه اقدامات و 
برنامه ریزی ها  در زمینه شکل دهی وساختار بخشی و تنظیم 
هدف ها و برنامه ها بر محورمشارکت گروهی انجام شود و نقشی 
که می توانیم در این زمینه برعهده بگیریم، تسهیل گری است 
که امکان حرکت دراین مسیر را فراهم می سازد. تسهیل گری 
نیز از این رو الزم است که کسانی نقش به حرکت در آوردن 
این چرخ را برای بار نخست برعهده بگیرند و پس از آن کارها 

برمسیری روشن و استوار به پیش رود.

دکتر یداهلل اسالمی
فوق تخصص گلوکوم
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مسئوالن بدون همکاری 
جامعه پزشکی موفق 

نمی شوند

دکتر ایرج فاضل
رئیس کل سازمان نظام پزشکی

همـکاران  بـا  می دانـم  الزم  فرصـت  ایـن  در  کـه  موضوعـی 
چشم پزشـک مطـرح کنـم نقـش و اهمیـت انجمن هـا در عرصـه 
پزشـکی کشـور اسـت. من در مسـئولیت های قبلی به ویژه وقتی 
کـه وزیـر بهداشـت بـودم، حلقـه مفقـوده مهمـی را در روابـط و 
تعامـالت جامعه پزشـکی احسـاس کـردم. آن موقع اگر مسـئولی 
می خواسـت با افراد یک شـاخه در موردی نظرخواهی یا مشـورت 
کند، هیچ راه منسـجم و مدیریت شـده ای وجود نداشت و بایستی 
بـه برخـی افراد شـناخته شـده مراجعه و بـا آنها مشـورت می کرد. 
ایـن حلقـه مفقـوده پـس از بحث هـای فـراوان و بحث هـای 
کارشناسـی بـا کمـک عـده ای از همـکاران در مجمـع انجمن های 
علمـی گروه پزشـکی پیـدا شـد و هیئت مدیـره ای بـه نمایندگی 
از طـرف انجمن هـا و جامعه پزشـکی مسـئولیت پیگیری مسـایل 

مرتبـط بـا ایـن حرفـه را برعهـده گرفت. 
به نظر من این کار بسیار مهم بود، چون انجمن های پزشکی در 
صحنه علمی و تصمیم گیری کشور و نیز اداره امور پزشکی نقش 
مهمی برعهده دارند. بارها در این مورد گفته ام که هیچ مسئولی در 
حوزه سالمت بدون همکاری و همدلی با جامعه پزشکی نمی تواند 
در برنامه های خود موفق شود. این مسئله در گذشته ثابت شده و در 

آینده نیز همین طور خواهد بود. 
اکنون راه این ارتباط و تعامل باز است و اگر مسئولی در وزارتخانه، 
مجلس یا هر جای دیگری نیاز به نظر افراد جامعه پزشکی داشته 
باشد می تواند از طریق مجمع انجمن ها که نمایندۀ همه انجمن های 
گروه پزشکی کشور است مسایل را مطرح و بهترین پاسخ ها را دریافت 
کند. بنابراین باید به انجمن های پزشکی اهمیت داد زیرا آنها بهترین 
کمک فکری هستند و می توانند مطلوب ترین پاسخ ها را بیان کنند. 

موضوع دیگر ارتباط مجمع با وزارت بهداشت و دفاع از صنف 
و حرفه پزشکی است. همان طور که دوستان اطالع دارند رویه ای 
می خواهد قالب ارتباطات را به جای تعامل با تقابل صورت دهد در 
صورتی که عقیده من همواره بر تعامل به جای تقابل استوار بوده است. 
بهداشت  وزارت  با  تعامل  روند  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
به  آن خوشبین هستم  به  نسبت  بنده  و  می باشد  امیدوارکننده 
این دلیل که زمینه ها و بسترهای مناسبی برای افزایش و برقراری 

تعامالت جدید و متعدد به وجود آمده است. 
مهم اما نوع تعامل و کیفیت آن است تا برمبنای نیت خیرخواهانه 
و برنامه ریزی منسجم به بهبود اوضاع سالمت کشور منجر شود. باور 
دارم که ما بهترین و نجیب ترین جامعه پزشکی دنیا را داریم؛ همکاران 
پزشک ما در همه رشته ها بی نهایت صبور، زحمت کش و قانع هستند 
اما متاسفانه با طرح مسایل آزاردهنده هر از گاهی روح شان مکدر 
می شود. باید این روال هرچه زودتر متوقف شود. از سوی دیگر اعتقاد 
دارم که ما در نظام پزشکی باید به دنبال یک رابطه سالم، خوب و 
پیش رونده با رسانه ها باشیم و با شفافیت با آنها گفت وگو کنیم و 
در نشست های ادواری از آنها کمک بخواهیم تا بتوانیم چهره واقعی 

جامعه پزشکی کشور را به نمایش بگذاریم. 
این به اصطالح بدگویی ها، حاشیه ها و مذمت ها یا منفی نشان 
دادن مسایل هیچ دردی را دوا نمی کند. باید روحیه مثبت پیدا کنیم 
و فراموش نکنیم جامعه پزشکی ما شب و روز حماسه های بسیاری 
می آفریند که می توان با آن خیرگزاری ها و تمام صفحات روزنامه ها 

را پرکرد. پس الزم نیست یک مورد استثنایی را از یک جایی پیدا 
کرده و بزرگ کنیم. به هر حال این رویه باید تغییر کند و زمینه برای 

تغییر وجود دارد.

وزارت_بهداشت_برای_همکاری_و_تعامل_آمادگی_دارد___

موضوع دیگری که قصد دارم با همکاران خود در میان بگذارم 
پیرامون حل و فصل مسایل در زمینه های مختلف است. تصور می کنم 
بهترین راه برای رسیدن به این هدف، تعامل های خیرخواهانه، علمی، 
سنجیده و عقل پذیر است. خوشبختانه زمینه های الزم برای تحقق 
این امر وجود دارد و بهترین شرایط در دوره فعلی شکل گرفته و 
مجموعه  وزارت بهداشت برای همکاری و تعامل کامالً آمادگی دارد.

مجلس هم در مطلوب ترین شکل خود در تمام ادوار بعد از انقالب 
است، به خصوص کمیسیون بهداشت که از عزیزان ما عده ای در آنجا 
مشغول فعالیت هستند و هر یک بسیار مجرب، خیرخواه و نیک 
اندیشند تا جایی که می توانیم به کمک گرفتن از مجلس امیدوار 

باشیم. این روند در دوره جدید نظام پزشکی، بسیار ارزشمند است.
سازمان نظام پزشکی هم بعد از انتخابات با حضور شخصت های 
مطرح جامعه پزشکی، در شرایط کامال مطلوبی قرار دارد و شورای 
عالی سازمان نظام پزشکی نیز ترکیب بسیار خوبی پیدا کرده است. با 
توجه به روند مثبت و روبه رشدی که اکنون شکل گرفته می توان به 
سامان بخشیدن بسیاری از کارها امید داشت به شرط آنکه از دیدگاه 

انجمن ها و افراد صاحب نام در پزشکی به شایستگی استفاده شود. 
باور دارم که می توانیم با راهنمایی متفکران این رشته به تدریج 
مسایل را برطرف کنیم. دغدغه اصلی جامعه پزشکی تسکین آالم 
مردم و حفظ جان انسان ها است و چیزی از این مقدس تر وجود 
تالش  انسان ها  به  بخشیدن  زندگی  برای  همه  پزشکان  نداریم. 
برای  این رشته  و عظمت  اهمیت  نشان دهنده  این  و  می کنند 

خدمت رسانی به مردم است. 

از_نظر_عدل_الهی_همه_افراد__ویژه_هستند___

آخرین موضوعی که می خواهم با شما عزیزان درمیان بگذارم 
اینکه هر کسی  قصور پزشکی و شفافیت در بیان حقایق است. 
بخواهد از پیش قضاوت کند و مسایل مغایر با نظر خود را غلط بداند 
رویه اشتباهی است اما متاسفانه وجود دارد و عده ای از قبل داوری 
و تندگویی می کنند که به نظرم شایسته نیست و معموالً برآمده از 

احساسات افراد است. 
به عنوان نمونه در مسئله مرحوم عباس کیارستمی که یکی از 
برجسته ترین کارگردانان ایران و جهان به شمار می رفتند چنین 
اگر  انجام شد، در صورتی که  داوری ها  این پیش   و  افتاد  اتفاقی 
بخواهیم موضوع را در مقیاس عدالت خواهی مطرح کنیم یک فرد 

گمنام هم به اندازه آقای کیارستمی حق دارد. 
اولین ایراد من به چنین موضوعی تشکیل دادگاه ویژه است که 
مطلقاً با آن موافق نبودم؛ باور دارم ما نمی توانیم برای بررسی یک 
موضوع، دادگاه ویژه درست کنیم زیرا از نظر عدل الهی همه افراد 

ویژه هستند. 
مسئله بعدی صورت سیاسی و مطبوعاتی بود که به آن دادند؛ 
از  باید عده ای  را  نه  یا  است  این که چنین موردی کوتاهی شده 

متخصصان مشخص کنند؛ قانون هم این را می گوید. 
مرحوم کیارستمی در حالی ایران را ترک کرد که به تازگی از 
بیمارستان مرخص شده و مسیر بهبودی را طی می کرد. به نظر من 
مسافرت در این مرحله مجاز نبود و نباید در چنین وضعیتی پرواز 
می کردند. وی در ایران توسط مجموعه ای از مجرب ترین پزشکان و با 
بهترین امکانات تحت نظر و درمان بود با این حال باخواست خود به 
فرانسه رفت و به دلیل خونریزی مغزی درگذشت. این موارد واقعیت 

است و نباید با چنین مسئله ای احساسی برخورد کرد.

دیدگـاه

به  آن  حاشیه های  تمام  با  پزشکی  نظام  انتخابات 
اتمام رسید و هیات های مدیره سراسر کشور شروع 
به کار کردند. نظام پزشکی و انجمن های پزشکی 
می توانند به عنوان دو نهاد انتخابی به حل و فصل 
معضالت شاغلین حرف پزشکی بپردازند. مشکالتی 
که وجود آنها به قدری مشهود بوده که به شعارهای 
انتخاباتی بسیاری از افراد تبدیل شده بود ولی اکنون 
با اتمام انتخابات ممکن است به فراموشی سپرده 

شود.
در صدر این مشکالت، وضعیت معیشت دستیاران 
و پزشکان تازه فارغ التحصیل قرار دارد. پزشکی به 
ذات خود رشته ای طوالنی است که فرد در هنگام 
و  اشتغال  کار،  فرصت  همچنین  و  اجازه  تحصیل 
ساعات  با  نیز  تخصص  دوران  ندارد.  درآمد  کسب 
کار طوالنی و ممنوعیت فعالیت های درمانی خارج 
و  بهترین  در  عمال  و  است  مواجه  دستیاری  از 
سریع ترین حالت، یک دستیار فردی 27-31 ساله 
است که شغلی نمی تواند داشته باشد؛ کمک هزینه 
اندک دستیاری که بین یک تا  یک و نیم میلیون 
تومان و زیر خط فقر بوده نیز تکافوی هزینه های 
یک زندگی تک نفره را هم نمی دهد، چه بسا که 

بسیاری همسر و فرزندی نیز دارند.
پس از پایان دستیاری با پزشکانی حداقل 31 ساله 
به کسب علم در  از 18 سالگی  روبرو هستیم که 
دانشگاه مشغول بوده اند، تمام پس اندازها را به اتمام 
است  تالشی  از  بهره مندی  نوبت  اکنون  و  رسانده 
که سال ها داشته اند. در این میان فارغ التحصیالن 
آزمون  برتر  رتبه های  که  چشم پزشکی  رشته 
دستیاری بوده اند، وضعیتی به مراتب بدتر از سایر 
پرداخت های  وجود  عدم  دارند.  جوان  متخصصین 
مبتنی بر آنکالی و مقیمی بیمارستان برای رشته 
بر  مبتنی  پرداخت های  وجود  عدم  چشم پزشکی، 
بستری به دلیل ذات بیماری های چشم که عمدتا 
نیازی به بستری ندارند. نیازمندی به تجهیزات اتاق 
عمل به روز و پیشرفته برای انجام برخی عمل های 
است که متخصصین  از مشکالتی  پزشکی،  چشم 
جوان در شهرهای به خصوص کوچکتر با آن مواجه 
مطب  از  محرومیت  مسائل،  این  کنار  در  هستند. 
برای رشته ای که بیشترین مراجعاتش سرپایی است 
معیشت را برای چشم پزشکان جوان سخت تر نیز 

کرده است.
انجمن چشم پزشکی ایران و همکاران محترمی که 
به هیات های مدیره نظام پزشکی راه یافته اند با توجه 
به وزن و عیار باالیی که دارند، می توانند پیگیر این 
مشکالت مهم باشند. چه بسا حل کردن این مساله 
با  برابر  اهمیتی  التحصیل  فارغ  تازه  برای پزشکان 

برگزاری کنگره و کنفرانس داشته باشد.

دکتر علیرضا مقدسی

چشم پزشک و فوق تخصص قرنیه
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با_توجه_به_تجربیات_فــراوان،_اقتصاد_درمان_را_
از_چه_جهاتی_برای_جامعه_و_نظام_ســالمت_حائز_

اهمیت_می_دانید؟_
اقتصاد درمان مبحثی بسیار مهم و تعیین کننده در حوزه 
سالمت است و با بیانی ساده می توان آن را چنین تعریف 
کرد، در یک اقتصاد صحیح، مردم به راحتی و بدون اینکه در 
پی یک درمان، آسیبی جدی به زندگی شان وارد شود باید 
بتوانند خدمات سالمت را که جزء خدمت های پایه و ضروری 
محسوب می شود، دریافت کنند. این مقوله ابعاد مختلفی 
دارد که هر یک در جای خود می باید مورد توجه قرار بگیرد. 
__چه_شاخص_هایی_بر_اقتصاد_درمان_موثر_هستند؟

در حقیقت دو شاخص عمده وجود دارد. اولین شاخص 
سهم سالمت از GDP است. این مقوله در کشورهای توسعه 
یافته باالتر است و هرچه به سمت کشورهای کمتر توسعه 
یافته می آییم این شاخص کاهش می یابد؛ شاخصی که نشان 
مقوله  برای  حاکمیتی  نظام  هر  که  است  اهمیتی  دهندۀ 
سالمت قائل است. دومین شاخص میزان پرداخت از جیب 
مردم )OOP( است. این شاخص هرقدر کمتر باشد نشانۀ 
توسعه یافتگی است و برعکس، افزایش آن حکایت از توسعه 
یافتگی کمتر دارد. زمانی در کشور ما )پیش از دولت یازدهم( 
این سهم تا حدود 70درصد رسیده بود و اکنون زیر 50درصد 
و در برخی موارد حتی به کمتر از این مقدار نیز رسیده است 
که یک گام روبه جلو محسوب می شود. جالب است بدانید در 
فاصله سال های 79 تا 83 زمانی که من رئیس سازمان نظام 
پزشکی بودم شاخص GDP ما حدود 5/5درصد بود و اکنون 
با همت زیادی که دولت در بخش سالمت از خود نشان داده 
این عدد به 9درصد رسیده است که این هم از رشد خوبی 
در حوزه سالمت جکایت می کند. حلقه واسط این دو مقوله 
میزان تعرفه و موضوع کتاب ضریب K است که سازمان نظام 

پزشکی باید به آن ورود کند. 

__به_تعرفه_ها_اشاره_کردید؛_گویا_در_گذشته_تعرفه_
بخش_خصوصی_در_سازمان_نظام_پزشکی_پیگیری_
می_شد._آیا_راه_حل_روشنی_برای_بهبود_وضع_موجود_

و_بازگشت_تعرفه_ها_به_نظام_پزشکی_وجود_دارد؟
بودم  مسئول  پزشکی  نظام  سازمان  در  من  که  زمانی 
سعی کردیم این کار را انجام دهیم، نقاط ضعف را اصالح 
و اختیارات سازمان را بیشتر کنیم. این کار عماًل از سال 
اختیارات  زمان  آن  تا  پزشکی  نظام  زیرا  خورد  کلید   80
با مجلس ششم  وارد بحث  برای همین  و  نداشت  زیادی 
شدیم. نمایندگان انصافاً با ما به خوبی همراهی کردند، در 
اختیارات  با  و  با کمک مجلس  را  قانون  توانستیم  نتیجه 
بسیار بیشتر برای نظام پزشکی اصالح کنیم. از جمله موارد 
خصوصی  بخش  تعرفه  تعیین  موضوع  همین  استقاللی 
توسط نظام پزشکی بود که برای اولین بار صورت می گرفت. 
البته در این مسیر مشکالتی داشتیم از جمله اینکه قانون 
در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد. 

بنده وارد مذاکره با شورای نگهبان شدم و جلسات زیادی 
تشکیل دادیم اما در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام کشیده شد. آنجا هم ورود پیدا کردیم تا از قانون دفاع 
کنیم. در آن مقطع زمانی مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
رئیس جمهور وقت  آقای محمد خاتمی  و  رئیس مجمع 
انصافا به خوبی حمایت کردند تا باالخره قانون رای آورد 

و تصویب شد. 
__علت_توقف_این_روند_در_سال_های_بعد_چه_بود؟_

مهم ترین دلیل آن متاسفانه برخی سیاسی کاری ها بود 
که باعث شد تعرفه بخش خصوصی از دست نظام پزشکی 
نشد  لغو  قانون  که  بدهم  توضیح  باید  البته  شود.  خارج 
بلکه برنامه پنج ساله توسعه آمد و این اختیار را از سازمان 
نظام پزشکی سلب کرد و این همان چیزی است که باید 

سازمان در دوره جدید پیگیری کند.
__آیا_چنین_رویکردی_در_برنامه_ششم_هم_وجود_دارد؟_
خیر، در برنامه ششم به سلب اختیار از نظام پزشکی در 
مبحث تعرفه ها اشاره ای نشده است. همان طور که گفتم 
تحقق  و  ورود  مقوله  این  به  دوره جدید  در  باید  سازمان 

دوباره آن را پیگیری کند. 
چه_ واقعی_ شرایط_ به_ تعرفه_ها_ بازگشت_ عدم_ __

پیامدهایی_برای_جامعه_پزشکی_و_مردم_دارد؟_
اگر بخواهیم روابط اقتصادی بین پزشک و بیمار و در ادامه 
آن نظام سالمت و اقتصاد درمان به درستی شکل بگیرد باید 
مانند قیمت واقعی هر کاالیی، تعرفه واقعی خدمات پزشکی 
این صورت  اعالم کنیم در غیر  و  ارزیابی، محاسبه  نیز  را 
به حوزه سالمت آسیب  جدی  و  ادامه مسیر دشوار است 
می رساند. نتیجه اینکه تخلف های مالی افزایش می یابد و 
موسسات دولتی و خصوصی فعال در حوزه سالمت دچار 
ورشکستگی می شوند. بنابراین ما راهی جز این نداریم؛ برای 
تحقق این کار نقش بیمه ها و توجه به شاخص های اثرگذار 
بر اقتصاد درمان نیز بسیار مهم و تعیین کننده است و باید 

هرچه بیشتر شفاف و پررنگ شود. 
__این_عزم_در_دوره_جدید_ســازمان_نظام_پزشکی_

وجود_دارد؟_
بله؛ سعی بر این است که اختیارات از دست رفته نظام 
پزشکی و شورای عالی بازگردد و مشکالت ایجاد شده به 
ویژه در بخش اقتصاد درمان و مسئله تعرفه ها که از نظام 

پزشکی منفک شده بود، دوباره اصالح شود. 
__آیا_این_بازنگری_در_مورد_کتاب_ارزش_نسبی_هم_

صدق_می_کند؟
ببنید این کتاب مستندی است که سال ها در آمریکا روی 
آن کار شده است. اگر هر گوشه ای از آن را ما به سلیقه و با 
نیازهای خودمان تغییر دهیم مشکالتی ایجاد می کند و بعضاً 
غیرقابل جبران است زیرا تمام نسبت های مندرج در آن کتاب، 
حساب شده است و با تغییر هرکدام، گروهی معترض می شوند. 

من فکر می کنم علت اصلی تغییرات، ایجاد نوعی تشویق است 
و دلیل دیگری ندارد. برای این منظور باید از مدل دیگری 
استفاده و اختالفات را جبران کرد و نباید به تناسب های لحاظ 
شده در کتاب، خدشه وارد کرد؛ به بیان دیگر، باید عین کتاب 

پیاده سازی و اجرا شود.
__کیفیت_تعامالت_نظام_پزشکی_با_ارکان_حاکمیتی_

را_چطور_می_بینید؟
دوره  این  در  فرصت هایی که  از  یکی  فکر می کنم  من 
به دست آمده، تعامل خوب میان نظام پزشکی با ساختارهای 
حاکمیتی است. محور اصلی برقراری چنین تعامالتی وجود 
افراد شاخص در این مجموعه است که به لطف پرودگار 
تا حدود زیادی تامین شده است. به عبارت ساده تر وقتی 
رئیس سازمان نظام پزشکی می خواهد تعاملی را با یک وزیر 
داشته باشد اگر هر دو هم سطح باشند، حرف جا می افتد 
به  نمی رود؛ رسیدن  باید پیش  واگرنه کارها آن چنان که 
این نقطه نیازمند شاخص بودن افراد و در عین حال رفاقت 
برقرار  در حال حاضر  این شرایط  است.  کافی  و شناخت 
است و نظام پزشکی می تواند با وزارت بهداشت و کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس به خوبی تعامل داشته باشد و به 

صورت بسیار موثر مسایل را پیگیری کند.
همکاران_چشم_پزشک_ با_ اگر_صحبتی_ پایان_ در_ __

دارید،_بیان_بفرمایید؟_
خوشبختانه رشته چشم پزشکی در جامعه پزشکی همیشه 
با استقبال  مواجه بوده که این یک فرصت استثنایی است 
زیرا ما در پزشکی رشته هایی داریم که مورد استقبال نیستند؛ 
معیار هم درخواست ورود به آن رشته ها است. به خاطر دارم 
زمانی ورود به رشته جراحی قلب یک موقعیت خاص محسوب 
می شد اما در حال حاضر دانشگاه تهران 12 درخواست برای 
جذب رزیدنت جراحی قلب می دهد ولی فقط 2 نفر می آیند؛ 
عالوه بر جراحی قلب این وضعیت به دالیل مختلفی در سایر 

رشته ها نیز به وضوح مشاهده می شود. 
در رشته چشم پزشکی چنین وضعیتی را شاهد نیستیم 
را  فرصت  این  است.  اول   انتخاب  سه  جزء  همیشه  زیرا 
باید  و  دارند  اختیار  در  ما  پزشک  همکاران چشم  اکنون 
از آن به خوبی استفاده کنند. چون افراد شاخصی که به 
و  کار  دنبال  به  می کنند،  پیدا  ورود  چشم پزشکی  رشته 
تحقیق هستند و استادان خود را سرذوق می آورند. معلم 
وقتی می بیند رزیدنتش سطح علمی خوبی دارد و به کار و 
تحقیق می پردازد خوشحال می شود و بیشتر تالش می کند. 
جای افتخار است که رشته چشم پزشکی ایران در سطح 
بین المللی هم جایگاه واالیی دارد و نیاز نیست بیماران برای 
داده  ارجاع  دیگری  کشورهای  به  درمان ها  برخی  دریافت 
شوند. از سوی دیگر افرادی که در این رشته سال ها فعالیت 
کرده اند اکنون در مراکز و رده های تصمیم گیری قرار دارند، 
در نتیجه گروه چشم پزشکی می تواند از این فرصت برای 

ارتقای خود و حل مشکالت بهره الزم را ببرد. 

بازگشت تعیین تعرفه ها
به نظام پزشکی

دکتر محمدرضا ظفرقندی
عضو شورای عالی نظام پزشکی

سال هاست موضوع اقتصاد درمان از جهات مختلف مورد توجه سیاست گذاران حوزه سالمت قرار گرفته و جای خود را در مباحث 
صنفی نیز باز کرده است. از نظر صاحب نظران، سامان اقتصاد درمان، ارتباط مستقیمی با ارتقای کیفیت خدمات سالمت در بخش های 
مختلف دارد و هرگونه بی توجهی یا تصمیم غیرسازنده به شکل مستقیم و غیرمستقیم به کیفیت خدمات ارائه شده آسیب می زند. 
شورای عالی سازمان نظام پزشکی در دوره جدید فعالیت خود، بهبود شاخص های اقتصاد درمان و به ویژه بازگشت تعیین تعرفه ها 
به این سازمان را در دستور کار قرار داده است. »دکتر محمدرضا ظفرقندی« عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت وگو با خبرنگار 

چشم انداز توضیحات بیشتری در این باره ارائه داده است که با هم می خوانیم.
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کنگـره  هفتمیـن  و  بیسـت  علمـی  برنامه هـای 
ماننـد  کمابیـش  ایـران  چشم پزشـکی  سراسـری 
قسـمت ها  بعضـی  در  ولـی  اسـت  قبـل  سـال های 
تغییراتـی داریـم؛ ازجملـه اینکه در دوره های پیشـین 
برنامه هـا بـه دلیـل غنـای علمـی زیـاد بـه دیروقت و 
حتـی اوایـل شـب موکـول می شـد، به همیـن دلیـل 
تصمیـم گرفته شـد برنامه هـا کوتاه-تر شـده تا خللی 
در اجـرای برنامه هـا به وجود نیایـد و در ضمن انضباط 

زمانـی هـم مراعات شـود. 
به رسـم همیشـه روز پیـش کنگـره بـه گروه هـای فوق تخصصـی اختصاص دارد. امسـال 
گـروه یووئیـت نیـز بـه پنـج گـروه فوق تخصـص قبلـی اضافه شـده اسـت و برنامه هـای 
علمـی گوناگونـی را در دسـتور کار دارنـد. در روز اول کنگـره و روزهـای بعد نیـز همکاران 
ایـن گروه هـا در بخش هـای مختلـف حضـور خواهنـد داشـت و مطالبـی را طبـق برنامـه 

تنظیم شـده ارائـه می کننـد.  
برنامـه چشم پزشـکان جـوان نیـز پابرجـا خواهـد بـود هرچنـد کـه بـه دلیل مشـکالت 
زمانـی، نسـبت بـه سـال های قبـل اندکی کوتاه تر شـده اسـت. در ایـن برنامه که امسـال با 
مدیریـت سـرکار خانـم دکتـر رامـک روحی پور اداره می شـود مطالبـی که بیشـتر از جنبه 

کاربردهـای علمـی و کلینیکـی بـرای همکاران جـوان اهمیـت دارد، مطرح خواهد شـد. 
بیسـت و هفتمیـن کنگـره سراسـری درمجمـوع 11 سـمپوزیوم و 30 کارگاه بـا مطالب 
متنـوع علمـی، تحقیقاتـی و پژوهشـی دارد و در بخش هـای مختلف آن عالوه بـر همکاران 

گروه هـای فوق تخصـص از وجـود سـخنرانان خارجـی نیـز بهره مند خواهیم شـد. 
بــر اســاس فراخوانــی کــه از قبــل منتشرشــده، 233 مقالــه توســط همــکاران ارســال 

شــده اســت. 
داوری نیـز همزمـان بـا اتمـام فراخـوان انجام می شـود و ایـن کار مانند چنـد دوره اخیر 

به صـورت غیرحضـوری و الکترونیکـی اسـت. البتـه تصمیم داشـتیم برای کنگره بیسـت و 
هفتـم داوری مقـاالت را به صـورت حضـوری و از طریـق هیئـت داوران انجـام دهیـم که به 
دلیـل واقع شـدن در فصـل تابسـتان و عـدم دسترسـی حضـوری بـه همـه داوران ایـن امر 

میسـر نشد. 
دلیـل  بـه  ایـران  چشم پزشـکی  سراسـری  کنگره هـای  به طورمعمـول  خوشـبختانه 
بهره گیـری از تجـارب، هرسـال بهتـر از قبـل اجـرا می شـوند و مـن امیـدوارم ایـن رونـد 
امسـال نیـز ادامـه یابـد. در ایـن خصـوص چالش هایـی نیـز وجـود دارد ازجملـه مسـایل 
بین المللـی کـه بـر حضور مهمانـان خارجـی تاثیر می گـذارد، امـا با همه سـختی ها تالش 
می کنیـم امسـال نیـز بیشـترین اسـتفاده را از دانـش و تجربـه مهمانان خارجـی ببریم؛ در 
همیـن رابطـه از تمـام گروه هـا خواسـته ایم فرصت بیشـتری به آنـان اختصـاص دهند زیرا 
از راه هـای بسـیار دور می آینـد و انتظـار دارند در زمان مناسـب و کافـی مطالب علمی خود 

را بیـان کنند. 
امیـد کـه با مشـارکت و همـکاری هیئت مدیره انجمن، روسـای گروه هـای فوق تخصصی 
و چشم پزشـکان عزیز، کنگره های سراسـری را هر چه بیشـتر به اسـتانداردهای بین المللی 

کنیم.  نزدیک  
جـا دارد از زحمـات همـکاران محتـرم نماینـدگان گروه هـای علمـی آقایان دکتر سـید 
جـواد هاشـمیان، دکتـر نویـد نیلفروشـان ، دکتـر احمد میرشـاهی، دکتر محسـن بهمنی 

کشـکولی و خانم هـا دکتـر ژالـه رجـوی و دکتـر نازنیـن ابراهیـم ادیـب نیز تشـکر نمایم.
همکاران دیگری که در برنامه ریزی علمی کنگره نقش ویژه ای داشته اند، عبارتند  از:

جشنواره_فیلم_و_عکس:_آقای دکتر بهشت نژاد
مقاالت_آزاد: دکتر شاهین یزدانی

چشم_پزشکان_جوان: خانم دکتر رامک روحی پور
برنامه_پرستاری: دکتر محمدرضا اکبری

افزایش برنامه های علمی
با رعایت انضباط زمانی

دکتر حیدر امینی
دبیر علمی بیست و هفتمین کنگره 

سراسری چشم پزشکی ایران 

The Trusted
COMBINATION

HIGH PERFORMANCE
DRY EYE THERAPY

RR

(Polyethylene glycol 400,Propylene glycol)

     Extended Protection 1

Fast Symptom Relief 1
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موضوعات متنوع در
ویژه برنامه چشم پزشکان جوان

انجمن هــای  در  جــوان  چشم پزشــکان 
جملــه  از  جهــان  سراســر  چشم پزشــکی 
کمیتــه ای  دارای   American Academy
آن طریــق  از  می تواننــد  کــه  مســتقل هســتند 

کننــد. پیگیــری  را  خــود  کاری  مســائل 
در حقیقــت هــدف از تشــکیل چنیــن کمیته هایــی 
چشم پزشــکان  کــه  اســت  آن  نخســت،  گام  در 
ــنا و  ــر آش ــا یکدیگ ــل ب ــازه فارغ التحصی ــوان و ت ج
ــود  ــغلی خ ــی و ش ــایل صنف ــاره مشــکالت و مس درب

راه حل هــای مناســبی را بجوینــد. 
به طورمعمــول همــکاران جــوان پــس از فراغــت از تحصیــل بــا چالش هــای 
ــن  ــده اند، ممک ــازار کار ش ــازه وارد ب ــه ت ــوند و ازآنجایی ک ــه رو می ش ــده ای روب عدی
ــوه  ــد از نح ــند؛ بخواهن ــی باش ــد راهنمایی های ــان نیازمن ــا حرفه ش ــه ب ــت در رابط اس
ــکان  ــور چشم پزش ــه حض ــت ک ــا... اینجاس ــد ی ــب کنن ــالع کس ــاران اط ــاع بیم ارج
ــا  ــه و پیشکســوت در کنــار جوان ترهــا بســیار موثــر و مهــم اســت و درواقــع ب باتجرب

ــود.  ــر می ش ــمند امکان پذی ــم و ارزش ــات مه ــال تجربی ــن کار انتق ای
ازاین رو در همه جای دنیا وقتی برنامه ای برای چشم پزشکان جوان ترتیب داده می شود 
مباحث علمی نمی گذارند بلکه در کنار مباحث تخصصی و تازه های  مبنای آن را صرفاً 
تشخیصی و درمانی به بیان چالش های حرفه ای و شغلی و مشکالت پیش رو نیز می پردازند. 
به دلیل  اتفاق روی دهد ولی  این  برنامه چشم پزشکان جوان  بودم در  مایل  من شخصاً 
کاهش زمان برنامه و اینکه برنامه های روز پیش کنگره از صبح برگزار می شوند عماًل چنین 

امکانی میسر نشد و برنامه ما به سه ساعت و نیم تقلیل یافت.

ــده. از  ــن ش ــه تعیی ــا 45 دقیق ــه 30 ت ــر برنام ــی ه ــهم زمان ــل س ــن دلی ــه همی ب
ایــن رو تــالش نموده ایــم در مــورد مســایل مختلــف به ویــژه مطالبــی کــه بــه 
ــای  ــل تازه ه ــت،  از قبی ــی نیس ــل دسترس ــا قاب ــول آنه ــای معم ــی در رفرنس ه راحت
ــال  ــور مث ــانیم. به ط ــوان برس ــکاران ج ــالع هم ــه اط ــب الزم ب ــرداری، مطال تصویرب
دربــاره MRI و CT Scan اربیــتOCT ، OCT-A ، Pentacam و نحــوه 
ــث  ــان آن بح ــوه درم ــی و نح ــو، آمبلیوپ ــی رفرکتی ــرای جراح ــاران ب ــاب بیم انتخ

خواهــد شــد.
تمــام آنچــه گفتــه شــد براســاس برنامــه ای اســت کــه بــرای گروه هــای هــدف در 
ــی  ــل و رزیدنت های ــکاران فارغ التحصی ــا هم ــدف م ــروه ه ــب گ ــم. قال ــر گرفته ای نظ
از ســوی دیگــر  بــورد شــرکت کننــد.  امتحــان  در  هســتند کــه می خواهنــد 
ــای  ــا تازه ه ــت اصلی شــان ب ــار فعالی ــد در کن ــه مایلن چشم پزشــکان فوق تخصصــی ک

ــد.    ــود ببرن ــا س ــن برنامه ه ــد از ای ــوند، می توانن ــنا ش ــز آش ــته ها نی ــر رش دیگ
ــا  ــی وقت ه ــم و خیل ــن کار می کن ــره و رتی ــد ویت ــن در فیل ــه م ــوان نمون به عن
ــت.  ــاده اس ــی افت ــه اتفاق ــه چ ــد قرنی ــای جدی ــم در تصویربرداری ه ــم بدان می خواه
ــا  ــد ت ــم می کن ــن فرصــت را فراه ــه ای ــی اســت ک ــه چشم پزشــکان جــوان جای برنام

ــوند.  ــد ش ــا بهره من ــه گروه ه ــار هم ــوب و پرب ــث خ ــکاران از مباح هم
در خاتمــه بایــد اضافــه کنــم ســعی مــا در کنگــره بیســت و هفتــم ایــن بــوده کــه 
 Moderator عــالوه بــر حضــور همــکاران جــوان از تجربــه پیشکســوتان به عنــوان
ــته  ــل داش ــک پان ــه ی ــر برنام ــیده ایم در ه ــن کوش ــرای همی ــم. ب ــتفاده کنی ــز اس نی
ــش  ــر بخ ــد و در ه ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــوت در کن ــوان و پیشکس ــراد ج ــا اف ــیم ت باش
ــا مــوارد جالبــی کــه در  ــرداری ی ــاه مثــاًل در مــورد تصویرب ــا ســه ســخنرانی کوت دو ت
ــرار گیــرد. ــه شــود و مــورد بحــث و بررســی ق ــا آن مواجــه شــده اند، ارائ جراحی هــا ب

دکتر رامک روحی پور

مسئول بخش
 چشم پزشکان جوان
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نهمین سالیانه جراحان 
پالستیک و ترمیمی اصفهان 

نهمین سمینار سالیانه گروه جراحان پالستیک 
و ترمیمی چشم ایران بسیار خوب و پربار برگزار 
شد و استقبال چشمگیر همکاران چشم پزشک 
را  کشور  شهرهای  دیگر  و  اصفهان  استان 
به همراه داشت. خوشبختانه در زمان برگزاری، 
شهر اصفهان دارای هوایی مطبوع و زاینده رود 

هم پرآب بود. 
اگر بخواهم به اختصار درباره این سمینار توضیح 
دهم نخست باید از همراهی و حضور همکاران 
ارجمندمان از تهران قدردانی کنم که با وجود 

مشغله زیاد در این برنامه شرکت کردند. 
همچنین باید اشاره کنم، چندین سال بود که در 
استان اصفهان چنین برنامه ای نداشتیم و جای 

خالی آن  به خوبی حس می شد.
اصفهانی  آن، همکاران  برگزاری  با  نتیجه  در   
توانستند پس از مدت ها از مطالب پربار و مفید 
علمی پیرامون مسایل تخصصی استفاده کنند و 
اظهار امیدواری نمایند که در آینده نیز برنامه های 

مشابهی در این استان اجرا شود. 
به ذکر است عمده موضوعات شاخصی  الزم 
با  رابطه  در  شد  مطرح  سمینار  این  در  که 
تروماهای اربیت، جوان سازی صورت، تومورها، 
مسایلی  همه  به طورکلی  و  اشکی  مجاری 
چشم  اطراف  پالستیک  جراحی  با  که  بود 
افتخار  و  امیدواری  جای  هستند.  ارتباط  در 
است که اعالم کنم در تمام موارد مطرح شده 
و  بودیم  خوبی  بسیار  سخنرانی های  شاهد 
بازخوردهای مناسبی از سوی شرکت کنندگان 

دریافت کردیم.
جراحان  گروه  سالیانه  سمینار  نهمین 
سه  طی  ایران  چشم  ترمیمی  و  پالستیک 
روز برگزار و بیش از 50 سخنرانی ارائه شد؛ 
موضوعات  همکاران  نیز  پانل  هر  پایان  در 
پیچیده و بحث های چالش برانگیز را مطرح و 

سخنرانان به آنها پاسخ دادند. 
امیدوارم بتوانیم در سال های آتی و دوره های 
پربارتری  سمینارهای  برگزاری  شاهد  بعدی 
باشیم و از حضور همکاران بیشتری از سراسر 

کشور بهره مند شویم. 

دکتر علیرضا زندی

دبیر اجرایی سمینار

تیم رویال کالج انگلستان به ایران می آید

ارتقاء_ به_ ایران_ چشم_پزشکی_ انجمن_ سراسری_ کنگره_های_ در_ خارجی_ مهمانان_ حضور_
جایگاه_بین_المللی_کنگره_کمک_شایانی_کرده_و_زمینه_را_برای_افزایش_همکاری_های_علمی_
در_سطح_منطقه_ای_و_فرامنطقه_ای_به_ویژه_با_انجمن_ها_و_کشورهای_تراز_اول_جهان_فراهم_
می_کند_و_همچنین_موجب_ارتقاء_کمی_و_کیفی_دانش_چشم_پزشکی_کشورمان_می_شود._
انجمن_ بین_الملل_ کمیته_ مسئول_ قنواتی«_ زارعی_ سیامک_ »دکتر_ با_ که_ گفت_وگویی_ طی_
از_ دعوت_ برای_ انجام_شده_ اقدامات_ آخرین_ درباره_ ایشان_ داشتیم،_ ایران_ چشم_پزشکی_

مهمانان_خارجی_کنگره_بیست_و_هفتم_توضیحاتی_داده_اند_که_با_هم_می_خوانیم.

اصل_ به_ بی_مقدمــه_ دکتــر،_ آقای_
دعوت_ بفرمایید_ می_پردازم؛_ موضوع_
مهمانان_خارجی_در_چه_مرحله_ای_ از_

قرار_دارد؟_
برنامه ریـزی بـرای دعـوت از مهمانـان 
خارجـی کنگره همزمان بـا خاتمه یافتن 
خـورد  کلیـد  ششـم  و  بیسـت  کنگـره 
حضـور  بـرای  دعوت نامه هـا  ارسـال  و 
اسـاتید بـزرگ چشـم پزشـکی در ایـن 
رویـداد علمـی انجـام شـد. خوشـبختانه 
مدعویـن  مثبـت  پاسـخ های  بـا  امسـال 
مواجـه شـدیم که نویـد می دهد شـرایط 
نکتـه مهـم  باشـد.  بهتـر  قبـل  از سـال 
ایـن اسـت کـه در کنگره بیسـت و هفتم 
کنـار  در  را  انگلسـتان«  کالـج  »رویـال 
خودمـان داریـم. ایـن اولین حضورشـان 
در کنگـره سراسـری چشم پزشـکی ایران 
اسـت و قـرار گذاشـته ایم بـا تیمـی قوی 

حضـور  داشـته باشـند. 
به_نظر_شما_قوانین_مهاجرتی_جدید_
مهمانان_ در_حضور_ تاثیری_ آمریکا_

خارجی_دارد؟_
قوانین جدیـد مربوط به صـدور روادید 
آمریـکا بـرای افـرادی که در ایـران حضور 
دارنـد، البتـه دردسـرهایی ایجـاد کـرده 
اسـت. در بازخوردهـا و مکاتبـات خـود با 
همـکاران و اسـاتید خارجـی که قبـاًل در 
برنامه هـای ایـران شـرکت داشـتند اظهار 
شـد که بعضاً بـرای ورود بـه آمریکا دچار 
واقعـا  امـا  شـده اند  کوچکـی  مشـکالت 
جـای نگرانی نیسـت و خیلـی راحت قابل  

اسـت.  حل 
موجـود  شـرایط  بـا  می کنـم  تصـور 
سـواالتی  مـا  مهمانـان  اسـت  ممکـن 
داشـته باشـند و قـدری تردیـد کننـد اما 
رونـد پیـش رو صعـودی و مثبـت اسـت 
و در ایـن مسـیر خللـی ایجـاد نخواهـد 
کـرد. همانطـور کـه گفتـم اتفـاق اصلـی 
و کم سـابقه امسـال حضـور رویـال کالـج 
اسـت؛ تیـم آنهـا متشـکل از سـخنرانان 
تـراز اول در رشـته های قرنیـه، شـبکیه 
ایـن  بی تردیـد  اسـت؛  استرابیسـم  و 
حضـور باعـث ایجـاد رابطـه گسـترده تر 
میـان ایـران و انگلسـتان شـده و ضمـن 
کاسـتن از فاصله هـا فرصت هـای بسـیار 
خوبـی بـرای تبـادل اسـتاد و دانشـجو و 
بین المللـی  همایش هـای  در  شـرکت 
بـرای انجمن چشم پزشـکی ایـران فراهم 

می شـود.

در_کنگره_امســال_بیشتر_از_کدام_
کشورها_مهمان_داریم؟_

از آمریـکا، کانـادا، اکثـر نقـاط اروپـا و 
شـرقی  قسـمت های  از  کمتـری  تعـداد 
آسـیا. مـن فکـر می کنـم مـراودات مـا با 
کشـورهای اروپایـی و آمریکایی به مرحله 
خیلـی خوبـی رسـیده و جـای پیشـرفت 

زیـادی وجـود دارد.
به_شرق_آسیا_اشاره_کردید،_با_این_

کشورها_چقدر_ارتباط_داریم؟_
کشـورهای  بـا  ارتبـاط  در  مـا  ضعـف 
شـرق و شـرق دور به ویـژه ژاپـن، چیـن، 
اسـت  اسـترالیا  و  هندوسـتان، سـنگاپور 
کـه همگـی چشم پزشـکی قـوی دارنـد و 
از نـگاه مـا دورمانده انـد. از طرفی سـال ها 
وقـت مـا بـرای همـکاری بـا MEACO و 
کشـورهای حوزه خلیج فارس گذشـت اما 

همـکاری مناسـبی از آنهـا ندیدیـم. 
عضویـت مـا در APAO باعث می شـود 
بین الملـل  جامعـه  بـا  بیشـتری  ارتبـاط 
داشـته  شـرقی  کشـورهای  به ویـژه  و 
چشم پزشـکی  کشـورها  ایـن  باشـیم. 
پیشـرفته ای دارنـد و تـا حـدودی از نظـر 
بعضـاً  و  متفـاوت  تجهیـزات  و  اقدامـات 
هسـتند.  غربـی  کشـورهای  از  باالتـر 
به عنوان مثـال ژاپـن در بحـث سـلول های 
بنیادی پیشـرفت های چشـمگیری داشته 
به صورتـی کـه نمونـه آن شـاید در غـرب 
دیـده نشـود. در کمیتـه بین الملـل تالش 
کشـورهای  بـه  را  توجه مـان  می کنیـم 
شـرق آسـیا افزایش دهیم و شاهد حضور 
سـخنران هایی از ایـن مناطـق باشـیم تـا 
به این ترتیـب نقصـی را کـه در برگـزاری 
یـک همایـش بین المللـی واقعـی داریـم 

برطـرف کنیـم.
این_همکاری__در_چه_مرحله_ای_قرار_

دارد؟_
شــده  آغــاز  حرکــت  خوشــبختانه 
اســت و امســال شــاهد حضــور همــکاران 
در کنگــره هنگ کنــگ هســتیم کــه 
ــت.  ــاالنه APAO اس ــره س ــل کنگ در عم
ــن هســتم حضــور چشم پزشــکان  مطمئ
ایرانــی در چنیــن همایشــی و ارائــه مقاله 
و ســخنرانی بســیار مثمــر ثمــر خواهــد 
ــبت  ــی نس ــد مثبت ــه دی ــو ب ــود و آپائ ب
ــه مــا دســت پیــدا خواهــد کــرد. ایــن  ب
ــال های  ــا در س ــت ت ــی اس ــت خوب فرص
بعــد نیــز آنهــا در ایــران حضــور داشــته 
باشــند و مــا هــم در صحنــه بین المللــی 

ــم. ــان مشــارکت بیشــتری کنی ــا آن ب
تاکیـد می کنـم مـا بـا کسـانی کـه در 
یـک مجموعـه بین المللـی هسـتند عماًل 
و  دسـت یافته ایم  مشـترک  زبـان  بـه 
حرف هـای بسـیاری بـرای گفتـن داریم. 
از سـویی ما شـاهد پیشـرفت های بسـیار 
در چشم پزشـکی ژاپـن، چین و اسـترالیا 
هسـتیم. سـنگاپور نیـز در پیونـد، قـوی 
هندوسـتان  مثـال  یـا  اسـت  ظاهرشـده 
کـه بـه دلیـل جمعیـت زیـاد و سـابقه 
کارهـای مختلف جزء کشـورهای پیشـرو 
مجموعـه  ایـن  در  خوشـبختانه  اسـت. 
یـک کلکسـیون کامـل علمـی را شـاهد 
بـا  تعامـل  در  می تـوان  کـه  هسـتیم 
پژوهشـی  و  آموزشـی  وضعیـت  آنهـا 
چشم پزشـکی کشـور را تغییـر داد و بـه 
سـمت پیشـرفت های بیشـتر رفـت. پس 
کنگره هایـی  در  همـکاران  اسـت  مهـم 
نظیـر هنگ هنـگ شـرکت کننـد تـا در 
ایـراد سـخنرانی  شـاهد  بعـد  سـال های 
متخصصـان  توسـط  کارگاه   برگـزاری  و 
ارسـال  محـدوده  از  و  باشـیم  ایرانـی 
مقالـه و پوسـتر خـارج شـویم. آپائـو از 
کارگاه هـا  کـرده  اعـالم  و  اسـتقبال  آن 
را  ایـران  پیشـنهادی  سـخنرانی های  و 

می پذیـرد.

در_خاتمه_بفرمایید_حضور_چند_نفر_از_
مهمانان_خارجی_قطعی_شده_است؟

اطالعـات مهمانـان به صـورت مسـتمر 
شـاهد  و  اسـت  شـدن  بـه روز  حـال  در 
در  شـرکت  بـرای  خیلی هـا  هسـتیم 
ابـراز عالقـه کـرده و بـه  کنگـره ایـران 
خودشـان  برنامه هـای  تغییـر  دنبـال 
هسـتند  منطقـه ای  همایش هـای  در 
بیسـت وهفتم  کنگـره  در  بتواننـد  تـا 

باشـند. حضورداشـته 
ما هـم سـعی کرده ایـم برنامه های مان 
تداخـل و همزمانـی   APAO و   AAO بـا 
نداشـته باشـد. الزم می دانـم از فرصـت 
اسـتفاده کـرده و از همـکاری دوسـتان 
انجمـن به ویـژه سـرکار خانـم کیانفر که 
مثـل هرسـال به عنوان کارشـناس کمیته 
بـرای  الزم  هماهنگی هـای  بین الملـل، 
حضـور مهمانـان خارجـی را انجـام داده 
و مسـایل مرتبـط را پیگیـری می کننـد، 
ایـن  ثمـره  بی تردیـد  کنـم.  قدردانـی 
همکاری هـا ارتقـاء کمی و کیفـی کنگره 
سراسـری و تثبیـت جایـگاه بین المللـی 

آن اسـت.

دکتر سیامک زارعی قنواتی
مسئول کمیته بین الملل

انجمن چشم پزشکی ایران 
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مهمانان_خارجی_شرکت_کننده_در_بیست_و_هفتمین_کنگره_سالیانه_چشم پزشکی_ایران

لیدرهای_چشم پزشکی_هندوستان_
در_راه_ایران

هندوستان    cornea society رئیس 
»دکتر فوبال« و »دکتر باساک« به کنگره 
بیست و هفتم خواهند آمد. شرکت ایشان 
تبادل  برای  مناسبی  زمینه  می تواند 

دیدگاه های مشترک علمی فراهم کند.  
دانشگاه های  بدانید  است  خوب  
برنامه  همه ساله  هندوستان  و  آمریکا 
فلوشیپ ها   و  رزیدنت ها  برای  تبادل 
آینده  در  می تواند  هم  ایران  دارند. 
نزدیک از فرصت های مشابه برای ارتقاء 
تحقیقاتی  و  آموزشی  علمی،  جایگاه 
چشم پزشکی  مختلف  شاخه های  در 
با  امر  این  به یقین  و  کند  استفاده 

استقبال مواجه می شود.

کاتاراکت 360 در چابهار

کاتاراکت 360 ازجمله موضوعات جذاب برای اکثر 
همواره  اینجانب  و  است  چشم پزشک  همکاران 
مختلف  جهات  از  بتوانم  که  بودم  آن  به دنبال 
هنر  حتی  و  اقتصاد  تکنولوژی،  اخالق،  ازجمله 
فرصت  این  کنم. خوشبختانه  نگاه  مقوله  این  به 
فراهم شد و توانستیم اولین سمینار این مبحث 
را به صورت پانل های موضوعی از 26 تا 28 بهمن 

1395 در چابهار برگزار کنیم.
که  بود  تازه  ای  نگاه  برنامه  این  ویژگی  مهمترین 
به موضوع کاتاراکت داشتیم. از سوی دیگر پانل ها 
به شکلی طراحی شدند تا همه شرکت کنندگان 
و  و مطالب  آنها شرکت کرده  در  فعال  به صورت 
نقطه نظرات خود را بیان کنند. خوشبختانه در این 
خصوص بازخوردهای بسیاری خوبی از همکاران 

گرفتیم و به ادامه این روند امیدوار شدیم.
تا  کرد  فراهم  را  فرصتی  همچنین  سمینار  این 
همکاران از تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
دعوت شوند بااین حال همکاران عزیزمان در تبریز 
و بابل به دلیل مشکل ایاب و ذهاب آن طور که باید 
نتوانستند در سمینار حضور بهم رسانند. دراین بین 
همکاران تهرانی هم طبق معمول لطف داشتند و 

ما را به خوبی همراهی کردند. 
همان طور که اشاره شد، سمینار به ابعاد مختلف 
موضوعات  از جالب ترین  و  کاتاراکت می پرداخت 
با  که  بود  کاتاراکت  و  روانپزشکی  مبحث  آن 
دعوت از دکتر افشاری روانپزشک اهل شیراز این 
بحث اساسی و مهم مطرح شد. در همین رابطه 
و  اقتصادی  مباحث  هنر،  ژنتیک،  اطفال،  ارتباط 
قانونی با کاتاراکت را مورد بررسی قراردادیم و در 
تمام مراحل سعی کردیم از تجربیات بین المللی 
استفاده کرده و پذیرای جمعی از مهمانان خارجی 
این موارد در کنار هم  تمام  نظرم  به  باشیم.  نیز 
می تواند مشوق خوبی باشد تا سمینارها به تدریج 
به نحو  دیگر  در شهرهای  و  تهران خارج شده  از 

مطلوب برگزار شوند.
خوش  بسیار  بهمن ماه  در  چابهار  خوشبختانه 
شرکت کننده  همکاران  درنتیجه  آب وهواست 
و  علمی  برنامه  در  شرکت  کنار  در  توانستند 
تخصصی از جاذبه های محیطی این خطه از کشور 

نیز استفاده کنند.
سمینار در هتل پنج ستاره چابهار برگزار شد که 
داشتن  اختیار  در  با  و  بود  عالی  امکانات  ازنظر 
بازدهی  شد  سبب  مجهز  و  متعدد  سالن های 
علمی برنامه ها آن طور که انتظار می رفت باشد. در 
استان ها  امیدوارم ظرفیت های موجود در  خاتمه 
برای  همکاران  توانمندی  و  مختلف  شهرهای  و 
تجمیع سمینارهایی از این نوع، بیش از هر زمان 
اقدام  این  با  که  چرا   شود؛  گرفته  به کار  دیگری 
اثربخشی علمی برنامه ها افزایش یافته و هزینه ها 

کاهش می یابد.
دکتر محمدحسین ولیداد
دبیر علمی سمینار

برنامه_ویژه_کنگره_بیست_وهفتم_
برای_مهمانان_خارجی

امسال استقبال از مهمانان خارجی و 
برنامه ریزی برای حضور آنها در تورهای 
بازدید قدری متفاوت با سال های گذشته 
متقاضی  کالج  رویال  تیم  بود.  خواهد 
بازدید از شیراز و اصفهان است زیرا برای 
آنها مهم است که همسو با فعالیت های 

علمی با تاریخ کشورمان آشنا شوند. 
گرفته  صورت  هماهنگی های  طبق 
تورهای بازدید ویژه ای هم برای ایرانگردی 
تدارک  خارجی  مهمانان  تهرانگردی  و 
دیده شده که در زمان مقرر اجرا می شوند. 
انجمن به دنبال آن است که تمام اتفاقات 
کنگره بیست وهفتم به شکل خوشایندی 
رقم بخورد تا خاطره ای ماندگار در ذهن 

مهمانان باقی بماند. مهمانانی که هر یک 
جزء بزرگان چشم پزشکی کشور خودشان 
در  خاصی  جایگاه  و  می شوند  محسوب 
مجامع بین المللی دارند؛ به سخن دیگر 
این برنامه برای ما یک رابطه استراتژیک 

بلندمدت است.
رزیدنت،  همکاران  برنامه ها  کلیه  در 
غیرهیئت علمی  و  هیئت علمی  اعضای 
می کنند.  همراهی  را  خارجی  مهمانان 
باعث  مراودات  این  است  ذکر  به  الزم 
علمی  بحث های  و  ارتباطات  افزایش 
جوان تر  دوستان  حضور  امکان  و  شده 
ما در دوره های خارجی و انتقال علم و 

تکنولوژی به کشور را مهیا می کند.

Dr. JANET  L. DAVIS USA Dr. SAMAR K. BASAK India
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بـرای رزرو هتـل خواهشـمند اسـت مطابق اطالعـات زیر، مبلغ  را به شـماره حسـاب سـیبا 0106410641003 بانک ملی کد 
)762( بـه نـام انجمـن چشـم پزشـکی ایران واریز و نسـبت به تکمیل فـرم رزرو هتل در سـایت کنگره اقـدام نمایید.

   در صورت انصراف از اقامت، هزینه یک شب اقامت از مبلغ پرداخت شده کسر خواهد شد.
   مبالغ با در نظر گرفتن 20 درصد تخفیف روی نرخ پایه اتاق منظور شده است.

اطالعات الزم برای رزرو هتل

ثبت نام از طریق سایت
به تمامی افرادی که از طریق سایت ثبت نام می نمایند یک نام کاربری و رمز عبور اختصاص می یابد که برای تکمیل اطالعات فرم و ثبت نام در برنامه های 

مختلف کنگره، وارد کردن آن ها الزامی است، خواهشمند است این کلمه کاربری و رمز عبور را یادداشت کرده و در نگهداری آن دقت نمایید.
در مورد اعضای انجمن چشم پزشکی، کلمه کاربری همان شماره نظام پزشکی و رمز عبور همان شماره عضویت انجمن می باشد. در صورت عدم اطالع 

از شماره عضویت، لطفا با دبیرخانه کنگره )تلفن: 2-66919061( تماس حاصل فرمایید.

نرخ_اتاق_های_هتل_پارسیان_استقالل_بال_غربی_____)هزینه_یک_شب_اقامت_با_صبحانه_به_تومان(
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دریچه

شوخى با سعد�

مــن از یــار دالرام و هــم دلــدار می ترســم
هــم از عاشــق شــدن، حتــی وصال یار می ترســم
سراســر   فکــر   مــن عشــق   بــوده   در گیتــی
لطافــت از گالن رفتــه اســت، از خــار می ترســم
ــه چشــمانش، بســی زیباســت ــد ک همــه گوین
ز هر چشمی که فتان است و هم زیباست می ترسم
گویــم تــازه  شــعری  کــه  خواهــم  اگــر 
مــن از طــاری و آن چشــمان الکــردار می ترســم
بــه هــر ماهی بپــا کردنــد، در کشــور ســمیناری
زآن روزی کــه علــم هم گردد بی مقدار می ترســم
به عهدی که تحمل نیســت، و تهمت گشــته آسان
هم از گوش و هم از موش و هم از دیوار می ترسم
دراین خوفی که من دارم نشان از رنج تن نیست
شــرف در نیکنامی اســت،که من از عار می ترســم

دکترعبدالرحیم بغدادی

منت_خداي_را_عّزو_جّل_که_طاعتش...

منــت خــداي را عّزوجــّل کــه فیکویــش موجــب 
لــذت اســت و بــه افزودنــش مزیــد ثــروت، هــر 
پروبــي کــه فــرو میــرود مســبب بینائــي اســت 
ــس در  ــي، پ ــد دارائ ــد مول ــر مي آی ــون ب و چ
ــر هــر  هــر فیکــو دو نعمــت موجــود اســت و ب

نعمتــي شــکري واجــب
آیــد بــر  کــه  زبــاِن  و  دســت  از 
آیــد در  ِز  فیکــو  کــه  شــکر  آن 

تعجلوا آَل کّحالیَن به صید الّولو فالعیون االعمي
بنــده همــان بــه  کــه درون مطــب
آورد به چنــگ  فیکــو  عــدد  چنــد 
دلــش تــوّرم  و  گرانــي  نــه   ور 
آورد تنــگ  بــه  کــه  نباشــد  دیــر 

آب رحمت بي حسابش همِه لنزها را رسانده و 
رسیده،  چهار  و  سي  تا  بي دریغش  نعمت  کاِي 
آبروي  و  ندرد  جزئي  خطاي  به  خلفي  کپسول 

جراح به قصور نقلي نبرد
اوزون شــکاف  از  کــه  کریمــي  اي 
آري مــا  بــراي  چشــمي  آِب 
نعمــت زیــن  شــاکرند  دوســتان 
داري نظــر  دشــمنان  بــا  کــه  تــو 

فـراش درب مطـب را گفتـه پذیرش عـام دهد و 
کاتاراکتـي هـا را فرش قرمز بگسـتراند و رخصت 
دخـول فرمایـد ،  خاصـه دریـن فصـل ربیـع که 
نـان در آب اسـت و آب در چشـم و چشـم در 
یـد قـدرت جـراح و قدرت جـراح در پـول و پول 

مسـتوجب آرامـش ابـدان و اذهان 
ابر وباد و مه و خورشــید و فلک در کارند
تا تو آبي به کف آري و به غفلت نخوري
ــد   ــه ره مرواری ــواص شــدند و ب ــه غ هم
شــرط انصاف نباشــد کــه تو باشــي غافل

دکتر علیرضا زندی

می_ترسم



11 wویژه نامه بیست و هفتمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران  شماره نخست  شهریور 1396 w w . i r s o . o r g

OPHTHALMOLOGY CONGRESS

سمینار_بهاره_چشم_پزشکی_که_در_فروردین_1396_نخستین_تجربه_خود_را_با_موفقیت_پشت_سرگذاشت،_سال_آینده_نیز_برگزار_می_شود_و_گروه_های_
چشم__دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران_و_علوم__پزشکی_شهید_بهشتی_توان_علمی_خود_را_برای_برپایی_یک_اجتماع_موثر_آموزشی_و_تحقیقاتی_تجمیع_
خواهند_کرد._دبیری_علمی_این_برنامه_را_»دکتر_خلیل_قاسمی_فالورجانی«_و_»دکتر_حمید_نوروزی«_برعهده_دارند؛_در_این_مجال_با_دکتر_قاسمی_

فالورجانی_گفت_وگو_کرده_ایم؛_ایشان_به_جزییات_بیشتری_از_این_رویداد_اشاره_می_کند.
دکتر قاسمی فلاورجانی 

دبیر علمی دومین سمینار بهاره

گروه های فوق تخصصی سگمان قدامی، اکولوپالستی و گلوکوم به سمینار بهاره پیوستند

دومین سمینار بهاره با حضور گروه های فوق تخصصی

چه__ از_ بهــاره_ سمینار_ دومین_
ویژگی_هایی_برخوردار_است؟_

اجرا  بهاره  سمینار  اولین  جاری  سال 
پس  شد؛  مواجه  همکاران  استقبال  با  و 
مقرر گردید سمینار دوم اواخر فروردین 
خوشبختانه  شود.  برگزار  تهران  در   97
دانشگاه های  چشم   گروه های  بر  عالوه 
و  بهشتی  شهید  و  ایران  پزشکی  علوم 
IRAVO که همه ساله جزء برنامه اصلی 
هستند، در دومین سمینار شاهد حضور 
گروه های فوق تخصصی سگمان قدامی، 
بنابراین  اکولوپالستی و گلوکوم هستیم. 
انتظار داریم برنامه ها نسبت به نخستین 
دوره قابل استفاده تر باشد و  همکاران از 

مباحث علمی بهره بیشتری ببرند.
به_طور_کلی_این_سمینار_چه_اهدافی_

را_دنبال_می_کند؟__
طبق برنامه برای هر گروه هدف گذاری 
آنها  همه  و  گرفته  صورت  مشخصی 
به عالوه IRAVO در قالب یک برنامه کلی 
موضوعات خود را ارائه می کنند. به عنوان 
مثال ایراوو می کوشد پیوند موثری میان 
با  مرتبط  بالینی  و  پایه  علوم  شاخه های 
چشم پزشکی ایجاد کند. از این رو سمینار، 
یکدیگر  گروه  دو  این  تا  است  محلی 
برنامه های  بتوانند  و  کرده  مالقات  را 
بیشتری  انسجام  با  را  مشترک  کاربردی 

دنبال کنند.
دانشگاهی_ چشم_ گروه_های_ برنامه_

چگونه_اجرا_می_شود؟
به   97 سال  سمینار  دیگر  قسمت   

علوم  دانشگاه های  چشم   گروه های 
پزشکی ایران و شهید بهشتی اختصاص 
پانل های  برپایی  با  است  قرار  و  دارد 
آخرین  از  کنندگان  شرکت  مختلف، 
بررسی  ضمن  و  شده  مطلع  پیشرفت ها 
آشنا  دستاوردها  آخرین  با  مهم  مسایل 
مباحث  طرح  از  حال  همین  در  شوند. 
چالش برانگیز در چشم پزشکی نیز غافل 
به  برنامه  از  بخش  این  بود،  نخواهیم 
اجرا   PANEL DISCUSSION صورت 
یک  صورت  به  معموالً  که  شد  خواهد 
همکاران  و  شده  مطرح  خاص  موضوع 
آن  به  راجع  پانل  هر  در  صاحب نظر 

صحبت می کنند.
اصلی  تاکید  و  تمرکز  همچنین 
قدامی،  تخصص سگمان  فوق  گروه های 
روز  مسائل  بر  گلوکوم  و  اکولوپالستی 
به  کامل  روز  یک  که  است  گروه ها  این 
آن اختصاص دارد. در تمام موارد سعی 
که  شود  ارائه  شکلی  به  مطالب  شده 
بیشترین  عمومی  چشم پزشک  دوستان 
استفاده را ببرند و در عین حال همکاران 
بهره مند  مباحث  از  نیز  فوق تخصص 
و  مباحث  تمام  کالم،  یک  در  شوند. 
سمینار  دومین  با  مرتبط  علمی  مسایل 
دقت  و  وسواس  با  چشم پزشکی  بهاره 

باالیی انتخاب شده است.
آغاز_ زمانی_ چه_ از_ مقاالت_ ارسال_

می_شود؟
سخنرانی ها  و  مقاالت  ارسال  برای 
هستیم؛  برنامه  کردن  نهایی  حال  در 

همان طور که می دانید بیست و هفتمین 
در  ایران  چشم پزشکی  سراسری  کنگره 
پیش می باشد و هنوز ارسال مقاالت آن 
باید  نتیجه  در  است.  نرسیده  پایان  به 
بندی  جمع  سراسری  کنگره  برنامه های 
ارائه  برنامه  آن  از  بعد  و  شود  نهایی  و 
مقاالت و ویدیوهای سمینار را اعالم کنیم 
تا دوستان با آسودگی بیشتری مطالب و 
دستاوردهای خود را ارسال کنند. بنابراین 
تمرکز همکاران فعاًل روی کنگره سراسری 
در  مقاالت  ارسال  است  بهتر  است؛ پس 

مناسب ترین فرصت ممکن انجام شود.
دوره_ یک_ تاکنون_ که_ آنجایی_ از_
است،_ شده_ برگزار_ بهاره_ سمینار_ از_
چگونه_ را_ برنامه_ این_ تاثیرگذاری_

ارزیابی_می_کنید؟
برای  بسیاری  مزایای  بهاره  سمینار 
شرکت های  سخنرانان،  شرکت کنندگان، 
دارد.  مجریان  و  چشم پزشکی  تجهیزات 

در حقیقت با برگزاری سمینار بهاره زمان 
در  مستقر  همکاران  حضور  برای  کافی 
استان ها به شکل مطلوبی فراهم می شود 
و این عزیزان می توانند با آسودگی بیشتری 
هماهنگی های الزم را انجام دهند؛ به بیان 
استان ها  سایر  از  ما  همکاران  سفر  دیگر 
به تهران خیلی ساده نیست زیرا هر یک 
و  آموزشی  درمانی،  فعالیت های  مشغول 
این  برای  باید  و  هستند  خود  تحقیقاتی 
کنند.  برنامه ریزی  دقیق  صورت  به  کار 
باعث  سمینارها  تجمیع  دیگر  سوی  از 
سراسر  چشم پزشک  همکاران  می شود 
را در مناسب ترین  بهترین مطالب  کشور 
زمان جمع بندی کرده و ارائه دهند و در 
مقابل فرصت حضور در کنگره های خارجی 
را نیز داشته باشند. خوشبختانه حرکت به 
این سمت با استقبال همکاران همراه بوده 
و من امیدوارم در سال های آینده بیشترین 

اثربخشی علمی از آن کسب شود.
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نقش آفرینی نظام پزشکی در عرصه 
سیاست گذاری  سالمت

بازگرداندن قدرت و استقالل به 
سازمان نظام پزشکی

پزشکی  نظام  سازمان 
نهاد  بزرگ ترین  به عنوان 
صنفی کشور، مجموعه بزرگی 
از گروه های فرهیخته و نخبه 
این  بر می گیرد؛  در  را  ایران 
عرصه  در  می تواند  سازمان 
و  سالمت  سیاست گذاری 
تحول  طرح  که  دوره ای  در  به ویژه  خود،  حرفه ای  نقش  تعیین 
سالمت اولویت اول حاکمیت نام گرفته است بسیار نقش آفرین 

باشد و حضور فعال خود را به اثبات برساند.
به اعتقاد اینجانب، اهدافی که این سازمان در هر شهرستان 
می تواند برای دستیابی به آنها اقدام و برنامه ریزی کند، عبارتند از: 
برای  از حقوق صنفی همکاران  در جهت حمایت  1. تالش 

تعیین تعرفه های واقعی.
2. اتخاذ تصمیمات واحد در بخش خصوصی در راستای عقد 
قراردادهایی میان سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها و پیگیری 

مطالبات از سازمان های مذکور.
در  انصاف  و  عدل  رعایت  و  بیماران  حقوق  از  حمایت   .3

رسیدگی به پرونده شاکیان.
استان در مورد  اداری  فعال در جلسات  ارتباط و حضور   .4

مسایل بهداشتی و درمانی.
5. مشارکت فعال و ایجاد برنامه بازآموزی برای ارتقاء سطح 

علمی جامعه پزشکی.
6. حمایت معنوی و مادی از نیروهای متخصص که تمایل 
بخش  در  خدمات  سطح  باالبردن  و  درمانی  مراکز  ایجاد  به 

خصوصی دارند. 
درمانی  ارائه خدمات  مانند  تخلفات صنفی  از  جلوگیری   .7

توسط افراد غیرمتخصص و غیرپزشک.
ارائه خدمات  8. پیگیری مشکالت پزشکان جوان در زمینه 

درمانی و تخصصی.
مجلس  در  استان  نمایندگان  با  موثر  ارتباط  و  تعامل   .9
رفته  دست  از  حقوق  به  دستیابی  به منظور  اسالمی  شورای 
اهداف  زمینه  در  اختیارات  افزایش  و  پزشکی  نظام  سازمان 

عالی سازمان.
10. پیگیری و ایجاد امکانات رفاهی برای جامعۀ پزشکی از 

طریق کارگروه پزشکان و ایجاد صندوق تعاون. 
دانشگاه های  آموزش  شوراهای  در  فعال  مشارکت   .11

علوم پزشکی برای حمایت از بخش خصوصی.
12. اظهار نظر و مشارکت در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان 

مالیات مراکز درمانی و شاغلین حرفه پزشکی.

اینجانب از سال 1367 عضو 
بوده ام  پزشکی  نظام  سازمان 
به  کرده ام  سعی  همواره  و 
اهداف آن جامه عمل بپوشانم. 
هستید  مطلع  که  همان طور 
 NGO نظام پزشکی بزرگترین
کشور با 200هزار نفر عضو از 
جامعه پزشکان، دندانپزشکان، 
دکترای  همکاران  داروسازان، 
علوم آزمایشگاهی، ماماها و کارشناسان پروانه دار است. در این مجموعه 
همیشه رعایت حقوق بیماران در مقابل صاحبان حرف پزشکی و از 
سوی دیگر حمایت از حقوق پزشکان در دستور کار بوده و به عنوان 

وظیفه اصلی تلقی شده است. 
به اعتقاد من در چند سال اخیر تا حدودی از قدرت و توانایی نظام 
پزشکی کاسته شده، شاید به این دلیل که مسئوالن رده باالی سازمان 
انتخاب  پزشکان  مستقیم  رای  با  که  عالی  شورای  در  به خصوص 
می شوند در سمت های دیگری از جمله ریاست دانشگاه اشتغال یافته 
و عمال زیر نظر وزارت بهداشت رفته اند که این مسئله تا حد زیادی از 

استقالل شورای عالی می کاهد.

از این رو معتقدم مسئوالن شورای عالی نباید در مناسب وزارتی 
این است که در دورۀ  برنامه ها  از  باشند. یکی  فعالیت  به  مشغول 
جدید، قدرت سازمان نظام پزشکی را به آن بازگردانیم و با دقت 
تخلفات احتمالی پزشکان را پیگیری کنیم؛ هر چند براین باوریم که 
باید حرمت و شئونات پزشکی به عنوان یک دغدغه جدی حفظ شود. 

متاسفانه در چندسال گذشته هجمه های متعددی علیه جامعه 
پزشکی انجام شد و عکس العمل مناسبی هم از سوی شورای عالی 
صورت نگرفت. در این دوره باید تالش کنیم اقدامات کافی و الزم 
اعتبار و استقالل به  این  انجام و  از جامعه پزشکی  برای حمایت 

نظام پزشکی بازگردانده شود.
از حقوق بخش خصوصی است؛  مسئله بعدی حفظ و حمایت 
بخش  از  سالمت  تحول  طرح  در  هستیم  شاهد  که  همان طور 
اکثر  در  که  به طوری  نشد  حمایت  باید  که  آن چنان  خصوصی 
شهرستان ها بخش خصوصی در معرض ورشکستگی قرار دارد و الزم 

است در این خصوص راهکارهای الزم هر چه سریع تر اتخاذ شود. 

اعتقاد ما رودرویی با وزارت بهداشت نیست بلکه به دنبال تعامل 
هستیم  بهداشت  وزارت  و  پزشکی  نظام  استقالل  برای  سازنده 
زیرا این شیوه در نهایت به نفع مردم و جامعه پزشکی است. به 
است  صنفی  سازمان  یک  پزشکی  نظام  که  باشیم  داشته  خاطر 
که برای حمایت از جامعه پزشکی و مردم ایجاد شده پس نباید 
وثوق ترین  مورد  چشم پزشکان  خوشبختانه  کنیم.  سیاسی  را  آن 
از همکاران  تعدادی  قشر پزشکی هستند و در دوره های پیشین 
پزشکی  نظام  هماهنگی  شورای  رئیس  به عنوان  چشم پزشک 
به  راه  این  در  بی تردید  بوده-اند.  به فعالیت  مشغول  استان ها  در 
کلیه صنوف و رشته های پزشکی توجه ویژه ای داریم و مسایل و 

مشکالت جامعه چشم پزشکی را جدای از آن نمی بینیم. 
سعی خواهیم کرد با هماهنگی و تعامل بیشتر، این مشکالت را 
کاهش داده و به حرمت جامعه پزشکی، احترام به پیشکسوتان و 

بها دادن به نسل جوان توجه ویژه داشته باشیم.

دکتر مسعود صالحی پور
چشم پزشک و عضو سازمان 

نظام پزشکی  ـ هرمزگان

دکتر منصور جعفری نمین
چشم پزشک و عضو سازمان

نظام پزشکی ـ اردبیل

یزد میزبان دهمین 
همایش ویتره و رتین

از  رتیـن  و  ویتـره  کشـوری  همایـش  دهمیـن 
در   1396 اردیبهشـت  اول  تـا  فروردیـن   31
یـزد برگـزار شـد. در ایـن همایـش که بـه همت 
انجمـن چشم پزشـکی یـزد و با همـکاری انجمن 
دانشـگاه  چشـم  گـروه  و  ایـران  چشم پزشـکی 
علـوم پزشـکی شـهید صدوقـی برگزار شـد، 52 
نفـر از فلوشـیپ هاي ویتـره  و رتیـن  آخریـن 
دسـتاوردها و  یافته هـای علمـی خـود را با دیگر 

همـکاران بـه اشـتراک گذاشـتند. 
اینجانـب هـم به عنـوان دبیـر اجرایـی و  همـکار 
ارجمنـدم جنـاب آقـای دکتـر معنویـت اسـتاد 
علمـی،  دبیـر  به عنـوان  دانشـگاه  چشـم  گـروه 
مسـئولیت امـور مختلـف همایـش را عهـده دار 

بودیم.
 در ایـن نشسـت 3 روزه علمـی بیـش از 150 
نفـر متخصـص و فلوشـیپ شـبکیه بـه بحـث و 
تبادل نظـر در خصـوص تازه هـای ویتـره و رتین 
پرداختنـد و مباحـث علمـی خـود را در 5 محور 

زیـر ارائـه کردند.
1. Diabetic Retinopathy  
2. Senile Macular diseases
3. Novel innovations in retinal diseases
4. Vitreo-macular interface diseases
5. Retinal Vascular diseases

در سـالن مجـاور محـل برگـزاری همایـش نیـز 
13 شـرکت معتبـر، به عنـوان حامـی همایـش، 
بـه معرفـی جدیدتریـن ابـزار، لـوازم و تجهیزات 

چشم پزشـکی داخلـی و خارجـی پرداختنـد.
برگزارکننــدگان همایــش در عیــن توجــه و 
و  علمــی  اســتانداردهای  رعایــت  در  دقــت 
ــا برنامه ریــزی بازدیــد از جاذبه هــای  اجرایــی، ب
گردشــگری و تاریخــی یــزد، کوشــیدند لحظــات 
شــرکت  و  همــکاران  بــرای  خاطره انگیــزی 

ــورد. ــم بخ ــدگان رق کنن
همچنیــن در حاشــیه همایــش از پیشکســوتان 
چشم پزشــکی یــزد آقایــان دکتــر رســتگار، 
ــل و  ــی تجلی ــر میرآتش ــان و دکت ــر ناظمی دکت

ــد. ــل آم ــی به عم قدردان
الزم می دانـم از تمـام همکاران عزیز که با شـرکت 
علمـي  نشسـت  ایـن  گرمی بخـش  خـود  فعـال 
بودند، به ویژه اسـاتید معـزز آقایـان: دکتراحمدیه، 
و  دوسـت  و  دکترجبارونـد  دکترمـدرس زاده، 
همـکالس عزیـز دوره رزیدنتـي ام دکتـر صادقـي 
راهنمایي هـاي  بي شـک  کنـم.  تشـکر  طـاری 
علمـي و فکـري ایـن عزیـزان و مسـاعدت مالـي 
هیئت مدیـره مرکـز، برپایـی باشـکوه ایـن حضـور 

علمـي را در شـهر یـزد میسـر سـاخت.

دکتر محمدرضا شجاع 

رئیس انجمن چشم پزشکی یزد
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جدیت در پیگیری اهداف 
سازمان نظام پزشکی

سازمان  قدیمی ترین  و  بزرگترین  پزشکی  نظام  سازمان 
در  که  می باشد  وکال  کانون  از  پس  ایران،  در  غیردولتی 
تاریخ  شک  بدون  است.  شده  تأسیس   1335/10/17 تاریخ 
نشیب های  و  فراز  با  مردم نهاد  سازمان  این  شکل گیری 
پنجاه  از  بیش  با  سازمان  است.این  بوده  همراه  زیادی 
از:  عبارتند  که  دارد  عضو  هزار  دویست  حدود  قدمت،  سال 
دکترای  ماما،  تغذیه،  علوم  داروساز،  دندانپزشک،  پزشک، 
شنوایی سنج،  مانند  پروانه دار  کارشناسان  آزمایشگاه،  علوم 

فیزیوتراپ، بینایی سنج، کاردرمانگر و...
تعیین سرنوشت جامعه پزشکی و پیشبرد اهداف و ارتقاء 
جایگاه آن، از تالش همکاران در هیئت مدیره های نظام پزشکی 
باشند، حرکت  پویاتر  هیئت مدیره ها  هر چه  می پذیرد.  تاثیر 
سازمان پویاتر خواهد بود و اهداف و فلسفه تشکیل سازمان 
نظام پزشکی و مطالبات جامعه پزشکی بیشتر محقق خواهد 
شد. اگر نگاهی  به تاریخ نه چندان دور نظام پزشکی بیندازیم، می بینیم هموارده چالش های زیادی در 
بوده اند همکارانی که تالش مضاعف کرده ، در  برهه های مختلف،  اما در  مسیر آن وجود داشته است 
مقابل مشکالت ایستادگی کردند و موفق هم شدند و در مقابل ایشان بوده اند همکارانی که منفعل بوده 
و اختیارات نظام پزشکی را تقدیم به دوایر دولتی نمودند. در قانون نظام پزشکی اهداف سازمان آمده 

است؛ اهدافی که می توان با تالش و جدیت آنها را محقق کرد.
اینجانب نیز به عنوان یک پزشک که آینده شغلی خود و همکاران برایم مهم است، بر خود الزم دیدم 
در عرصه تصمیم گیری و همکاری با تمام توان تالش نمایم. من قبل از اینکه چشم پزشک باشم خود 
را یک پزشک می دانم؛ پس تمایزی بین تخصص های مختلف نمی بینم، اما می توان گفت که در ادوار 
گذشته وجود همکارانی از رشته های مختلف در مرکز تصمیم گیری سازمان باعث شد که انجمن های 
زیادی در کنار ساختار نظام پزشکی شکل گیرد. پس برآن هستم که ضمن همکاری با تمامی رشته های 
پزشکی که همچون خانواده ای بزرگ در کنار همدیگر هستیم، اهداف و دغدغه های چشم پزشکان، این 

گروه از جامعه بزرگ پزشکی را نیز پیگیری کنم.

دکتر حیدر ویسی 
چشم پزشک و عضو سازمان

نظام پزشکی ـ اسلام آباد غرب 

هیئت_مدیره_انجمن_چشم_پزشکی_ایران،_موفقیت_چشم_پزشکان_
انتخابات_اخیر_سازمان_نظام_پزشکی_توانستند،_ محترم_را_که_در_
اعتماد_همکاران_خود_در_استان_محل_خدمت_را_کسب_کرده_و_به_جمع_

منتخبان_بپیوندند،_تبریک_می_گوید.
امید_که_این_دوستان_بتوانند_در_حدی_که_قانون_اجازه_داده،_به_مسائل_

متعدد_حوزه_چشم_پزشکی_نیز_عنایت_داشته_باشند.

دفاع از انتظارات و حقوق صنفی 
چشم پزشکان

سـازمان  عمومـی  مجامـع  در  چشم پزشـکان  حضـور 
نظام پزشـکی یـا شـورای عالـی هرقـدر چشـمگیرتر باشـد 
بـه همـان انـدازه هـم مفیدتـر و اثرگذارتـر خواهـد بـود و 
می توانـد تاثیـر مضاعفـی بـر تصمیم گیری هـا، اظهارنظرهـا 
یـا واکنش هـا داشـته باشـد و در عیـن حـال از حقـوق و 

منافـع جامعـه چشم پزشـکی کشـور، همسـو بـا دیگـر رشـته ها دفـاع کنـد.
بایـد بپذیریـم فـردی کـه در سـازمانی مانند نظام پزشـکی فعالیت می کنـد هرگز به دنبـال منفعت 
شـخصی نیسـت بلکـه بایـد از خـود هزینـه کنـد. درواقـع ایـن نظـام پزشـکی نیسـت کـه بـرای مـن 
شـخصیت اضافـه ای بـا منافـع مالـی و اجتماعی ایجـاد می کنـد بلکه از شـخصیت و جایـگاه اجتماعی 
مـن در جایـی ماننـد شهرسـتان دزفـول بـرای نظام پزشـکی هزینه می شـود تا بـه اهداف خود برسـد.

همان طـور کـه مطلـع هسـتید نظـام پزشـکی در بسـیاری مـوارد و زمان هـا نقطـه مقابـل وزارت 
بهداشـت بـوده و طبیعـی اسـت در چنیـن حالتی افـراد در این دو سـازمان دیـدگاه متفاوتی داشـته 
باشـند. مسـئله اصلـی امـا آن اسـت کـه بتوانیم از همه تـوان خود بـرای حمایت از جامعه پزشـکی و 
به ویـژه همـکاران رشـته خودمـان دفـاع کـرده و حقوق صنفـی خویش را محقق سـازیم. مـا نماینده 
کل پزشـکان هسـتیم ولـی درعین حـال تالش خواهیـم کرد منافـع و انتظارات جامعه چشم پزشـکان 

را بیش ازپیـش تامیـن کنیم.   

دکتر حبیب غلامی غیبی 
چشم پزشک و عضو سازمان

نظام پزشکی ـ دزفول 
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استان آذربایجان شرقی

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 
رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر داود قره باغی
نائب رئیس هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر عبداله شناسی

خزانه دارجراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمدرضا صدقی پور
عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر افشین لطفی صدیق

عضو هیئت مدیرهجراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر دیما عندلیب
بازرسجراح و متخصص بیماری های چشمدکتر محمود ناطقی

عضو علی البدل جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر علیرضا جوادزاده

استان سیستان و بلوچستان

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 

رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر حسینعلی شهریاری 

نائب رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمد نعیم امینی فرد

عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر  ملک فاضلی 

عضو علی البدل جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر حبیب اهلل زنجان

بازرسجراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمد اریش

استان اردبیل

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 
رئیس هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر منصور جعفری نمین

عضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر رحیم منصوری
عضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر فریدون کرامت پناه

بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر طاهر سلیمانی

استان البرز

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 
رئیس هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر ابوالحسن ملک فر

عضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر علیرضا کاملی
خزانه دار جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر فاطمه حق بین
عضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر منصور تیموری
بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر محمود ناطقی

بازرسجراح و متخصص بیماری های چشمدکتر مرتضی فیروز بخت
عضو علی البدلجراح و متخصص بیماری های چشمدکتر علی اصغر هدایتی

عضو علی البدلمتخصص و جراح بیماری های چشم  دکتر حمید کرامتی

استان خراسان رضوی

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 

رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمدرضا صداقت 

نائب رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر غالمرضا عشقی شرق

عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر  علی اکبر صابرمقدم

عضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر محمد عابدینی

خزانه دارجراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر علیرضا اسماعیلی

بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر علی اکبر بلوریان

استان خوزستان

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 

رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر غالمرضا خاتمی نیا 

نائب رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محبوبه قادرپناه

خزانه دار جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر  مهران ویسی زاده

مسئول ارتباطات انجمن جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر منوچهر برات

بازرسجراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمدرضا صادقیان

عضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر عباس خان نژاد

عضو علی البدل جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر فروزان یزدی زاده 

عضو علی البدل جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر علی کثیری

استان اصفهان

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 
رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر فرهاد فاضل نجف آبادی

نائب رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر حیدرعلی معینی
خزانه دارجراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر  حسن رزمجو

بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر باقر ترابی

استان آذربایجان غربی

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 
رئیس هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر غالمرضا محمدزاده قوشچی

نائب رئیس هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر نورالدین شریفی
هضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر نادر سیفی

بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر احد بقال صدریفروش
عضو علی البدلجراح و متخصص بیماری های چشمدکتر فرخ کنگرلو

عضو علی البدلجراح و متخصص بیماری های چشمدکتر محمدحسین محمودی

انجمن های_استانی_بازوی_توانای_انجمن_چشم پزشکی_ایران_در_سراسر_کشور_محسوب_می شوند_و_از_ابتدای_فعالیت_
خود،_نقش_تعیین_کننده ای_در_ارتقاء_مباحث_علمی_و_صنفی_چشم پزشکان_داشته اند_و_دستاوردهای_ارزشمندی_را_نیز_

رقم_زده اند._در_این_فرصت_با_اعضای_انجمن های_استانی_بیشتر_آشنا_شوید._

انجمن های چشم پزشکی استان ها
و منتخبین نظام پزشکی در یک نگاه
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استان گلستان

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 

رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمد مهدی مطهری

نائب رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمد جلیلی

خزانه دار جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر طاهره عرب کوهسار

بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر ملیحه سادات صفری

استان قــم

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 

رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر سید احمد جنابان 

نائب رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر احمد گائینی

عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر  محمدباقر تالشان

بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر علی حکیمی

استان مازندران

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 

رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های قرنیهدکتر کیومرث نوروزپور دیلمی 

نائب رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های قرنیهدکتر عزت اهلل پور عبداهلل

عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های قرنیهدکتر  مجیدرضا شیخ رضایی

عضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمیدکتر منوچهر حداد الریجانی

خزانه دارفوق تخصص بیماری های گلوکومدکتر علی اصغری

بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر علی قدیری

استان فارس

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 
رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر سیدحمید رضا جهادی 

نائب رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر عباس عطارزاده
دبیر هئیت مدیرهجراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر  زهرا قائمی
خزانه دار جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر نادر کاویان

عضو هئیت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر علیرضا رضوان
بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر رقیه ماندگار 

استان گیالن

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 
رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر حسن بهبودی 
نائب رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر یوسف علیزاده 

عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های قرنیهدکتر محمدجواد محمدی
عضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر حسین یوردخانی

عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمدعلی چینی چیان
بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر بهروز فائز

عضو علی البدلجراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمدرضا پنج تن پناه

استان کرمانشاه

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 
رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر حمید آریایی تبار 

عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر فریبا شیخی شوشتری
عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر  جلیل امیدیان
بازرس جراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر محمود مبلغی
عضو علی البدلجراح و فوق تخصص بیماری های چشمدکتر لیال رضایی
عضو علی البدل جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر بهرام ایزدی

استان یزد

مسئولیت در انجمن تخصص نام و نام خانوادگی 
رئیس هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های قرنیهدکتر محمدرضا شجاع 
عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های شبکیهدکتر مسعود معنویت

عضو هیئت مدیره جراح و فوق تخصص بیماری های قرنیهدکتر علی عبدلی
عضو هیئت مدیره جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر منیژه مهدوی 
عضو هیئت مدیره فوق تخصص بیماری های قرنیه دکتر احمد رمضانی

بازرس جراح و متخصص بیماری های چشمدکتر احمد قطب زاده 

در_هفتمین_دوره_انتخابات_نظام_پزشکی،_تعدادی_از_همکاران_چشم_پزشک_به_عنوان_منتخبین_
جامعه_پزشکی_کشور_به_این_سازمان_راه_یافتند؛_فهرست_زیر_شما_را_با_این_عزیزان_آشنا_می_کند.__

همکاران منتخب در انتخابات نظام پزشکی کشور

شهرنام_و_نام_خانوادگیشهرنام_و_نام_خانوادگی
اهوازدکتر غالمرضا خاتمی نیاخویدکتر علی فروغی

زاهداندکتر علیرضا مالکیاردبیلدکتر منصور جعفری نمین
هرمزگاندکتر مسعود صالحی پوراردبیلدکتر قاسم سعیدی

قروهدکتر محمدرضا ایالنلوگرگاندکتر محمدمهدی مطهری
خلخالدکتر سعیدیگنبد کاووسدکتر عبدالفتاح ناجی

لردگانخانم دکتر محمدیرشتدکتر رضا قنبرپور مقدم
اسالم آباد غربدکتر حیدر ویسیدزفولدکتر حبیب غالمی غیبی



ویژه نامه بیست و هفتمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران  شماره نخست  شهریور 161396 w w w . i r s o . o r g

تدابیر کمیته اجرایی برای کنگره بیست و هفتم
جلسه کمیته اجرایی بیست و هفتمین 
کنگره سراسری چشم  پزشکی ایران با حضور 
آقایان دکتر جباروند دبیرکل انجمن، دکتر 
مسئول  اکبری  دکتر  علمی،  دبیر  امینی 
اجرایی  کمیته  اعضای  و  پرستاری  کمیته 
آقایان دکتر موسوی، دکتر زارع جوشقانی، 
دکتر ناصری پور و دکتر صادقی طاری ساعت 
محل  در  مردادماه   29 چهارشنبه   20:30
انجمن چشم  پزشکی ایران برگزار شد. در این 
جلسه مدیران و دست  اندرکاران برنامه های 
اجرایی کنگره نیز حضور داشتند؛ دکتر علی 
صادقی طاری دبیر اجرایی کنگره، هدف از 
این نشست را مشورت و هم  افزایی دیدگاه ها 
امور اجرایی  و نظرات همه دست اندرکاران 
عنوان کرد و گفت: کمیته اجرایی، نظرات 
تا  و  را دریافت کرده  انجمن  هیئت مدیره 
آنجا که اختیارات اجازه می  دهد مصوبات و 
برنامه های خود را متناسب با برنامه های کالن 
انجمن، عملی می  سازد؛ ما اعتقاد داریم همه 
افراد مرتبط با مسایل اجرایی حلقه  های یک 
زنجیره را تشکیل می  دهند و از این  رو همه 

قدم  ها برای مان اهمیت دارد. 
جلسه کمیته اجرایی با بیان خالصه  ای 
نمایندگان  و  مسئوالن  گزارش  از 
علی اکبر  شد.  پیگیری  مختلف  گروه  های 
ضرابی، سرپرست نمایشگاه   چشم  پزشکی 
و  بیست  کنگره  جنبی  نمایشگاه  گفت: 
و  هزار  به مساحت یک  فضایی  در  هفتم 
150مترمربع طراحی و با تغییراتی نسبت 

به سال قبل اجرا می  شود. به گفته او 63 
برنامه  در  تجهیزات چشم  پزشکی  شرکت 
یک  که  داشتند  حضور  غرفه  ها  جانمایی 
هستند؛  کنگره  اسپانسرهای  آنها  سوم 
در  امکان حضور 73 شرکت  این حال  با 

نمایشگاه پیش  بینی شده است. 
انفورماتیک  مسئول  رضایی،  احسان 
ثبت  نام  ها  روند  از  گزارشی  نیز  کنگره 
ارائه کرد و اظهار داشت: تاکنون بیش از 
570نفر در سایت کنگره ثبت  نام کرده اند 
که از این تعداد بالغ بر 400نفر با تکمیل 
عملیات پرداخت، حضورشان قطعی شده 
است؛ البته ثبت  نام از متقاضیان شرکت در 
کنگره بیست و هفتم ادامه دارد و نسبت به 

سال قبل رشد مطلوبی داشته است. 
کمیته  کارشناس  کیانفر،  کتایون 
بین  الملل و عضو دبیرخانه کنگره سالیانه، 
آخرین گزارش مربوط به حضور مهمانان 
خارجی را ارائه داد و گفت: تعداد 17 نفر 
به  بین  المللی  به  عنوان مهمان و سخنران 
کنگره امسال دعوت شده اند که 4نفر آن ها 
هستند.  انگلستان  کالج  رویال  تیم  عضو 
علوم  پزشکی  دانشکده  رئیس  همچنین 
مکزیک به دعوت وزیر بهداشت در کنگره 

بیست و هفتم حضور پیدا می  کند. 
روسای  کرد:  یادآوری  ادامه  در  وی 
انجمن  های چشم  پزشکی 8 کشور منطقه 
برای شرکت در بیست و هفتمین کنگره 
دعوت  ایران  چشم  پزشکی  سراسری 

هماهنگی  ها  این  جریان  در  شده اند. 
رئیس انجمن چشم  پزشکی ترکیه از دکتر 
جباورند رئیس انجمن چشم  پزشکی ایران 
جوان  چشم پزشکان  از  دوتن  همراه  به 
کشورمان برای حضور در پنجاه و یکمین 
دعوت  کشور  این  چشم  پزشکی  کنگره 
مشابهی  دعوت  همچنین  آورده،  به عمل 
چشم  پزشکی  انجمن  رئیس  سوی  از  نیز 

کشور افغانستان انجام شده است. 
کرد   اعالم  عباسی  غالمحسین  سپس 
شده  مقرر  تصمیمات،  آخرین  براساس 
سال  همانند  شرکت کنندگان  از  پذیرایی 
رستوران  محل  در  و  گرم  غذای  با  قبل 
مرکز  شرقی  پارکینگ  در  واقع  چادری 

همایش  های رازی انجام شود.
در ادامه دکتر مسعود ناصری  پور، دیگر 

عضو کمیته اجرایی گزارشی از وضعیت و 
شرایط سمعی   و   بصری سالن همایش  های 
زیرساخت  های  گفت:  و  داد  ارائه  رازی 
سمعی   و   بصری سالن مشکل خاصی ندارد 
و تا برگزاری کنگره قطعا شرایط بهتر از 

سال قبل می  شود..
مظلومیان، رابط برنامه هنری نیز درباره 
برنامه شب کنگره اظهار داشت: این برنامه 
پانزدهم آذرماه در سالن همایش  های برج 
میالد برگزار خواهد شد و هماهنگی   برای 
برنامه در  اجراکننده  انتخاب گروه هنری 

حال انجام است. 
در پایان جلسه گزارش کوتاهی از روند 
اطالع  رسانی برنامه  ها در رسانه  های جمعی و 
انتشار ویژه  نامه چشم انداز ارائه شد و نشست 

در ساعت 23 خاتمه یافت. 
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