باز هم یک سال دیگر

یک سال دیگر را پشت سر گذاشتیم و سالی جدید را آغاز کردیم ،مانند همیشه عمر و همه انسانها.چرا که چه بخواهیم
و چه نخواهیم ،دنیا و زمین و زمان در گذرند .در این گذر ،زمس��تان میرود و بهار میآید .یخها آب میش��وند ،شکوفهها بر
سر شاخهها نوید رویش میدهند و سبزه و الله و شقایق ،دشت و دمن را رنگ زندگی میزنند.در این جشن نو شدن ،در
میان رنگارنگ گلها ،چهچهه مرغان و دمیده شدن روح زندگی در کون و مکان ،یادمان باشد آنچه میماند و برخالف این
گذشتنها در اختیار ماست ،اثر و یادگاری است که از خود بر جای میگذاریم .از نگاهی مهربان و لبخندی بیدریغ تا انجام
عمل جراحیای پیچیده که بینایی را به همنوعی هدیه میدهد.
سالهاست معاینه ،درمان و التیام درد نیازمندان ،بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل میدهد واین راهی است که ما خود
برگزیدهایم؛ فرصتی است که نه به بیماران که به خویش داده و میدهیم.
هر روز با همین ایده چشم میگشاییم؛ از خانه بیرون میآییم و راهی میشویم .با این امید که گامی در راه رضای خدای
مهربان و خدمت به خلق او برداریم اما در گذر پر فراز و نشیب عمر و هیاهوی اختالط جبر و اختیار ،این ماییم که باید راه
خود را بیابیم؛ سره را از ناسره تشخیص دهیم و بهترین مسیر را برگزینیم .شاید در آغاز سال نو ،شایستهترین آرزو برای همه
این باشد که بتوانیم آنگونه که باید تصمیم بگیریم ،آنچنان که باید عمل کنیم وخاطرههایی نیک از خود به یادگار بگذاریم.
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سال 1392برهمهمبارکباد
سیدحسن  هاشمی

مصوبه وادار کردن طبیبان به کار در یک محل ،واکنشهایی در پی داشت

س��ازمان نظام پزش��كي در اقدامي هماهنگ ،انجمنهاي علمي را به مكاتبه با
دس��تگاههاي ذيربط ترغيب نمود تا با پيشگيري از تأييد مصوبه مجلس مبنی بر
وادار کردن پزشکان به کار در یک محل ،مانع تخريب مراكز آموزشي و آسيب ديدن
بيماران و نيازمندان شوند .در اين راستا دبیرکل انجمن چشمپزشکی ایران نامهای
خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشت كه گزیده آن به شرح زیر است:
اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سالم واحترام
الزم دانستم در رابطه با مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی مبنی بر مجبور کردن

طبیبان به کار در یک محل ،مطالبی را به عرض برس��انم و از ابتدا هشدار دهم که
این مصوبه نظم و نظام آموزش پزشکی و درمان مستمندان در مراکز دولتی را از هم
خواهد گسیخت ،لطمه شدیدی به مردم محتاج و دردمند وارد خواهد کرد و به ويژه
استادان دانشگاه محلهای آموزشی را ترک خواهند کرد.
انتفاعی کردن مراکز درمانی و آموزشی ،آفت آموزش پزشکی است و نقش درمان
و درآمد را پررنگتر از آموزش خواهد کرد .از طرفی بیمارانی که جان و جسم خود
را به مراکز آموزشی میسپارند شایسته است که از پرداخت هزینه درمان از جیب
خود در صبح یا بعد از ظهر یا نیمهشب معاف باشند و اجازه دهیم در مقابل اینکه
به مراکز دولتی مراجعه و به امر آموزش کمک میکنند رایگان درمان شوند و این
پناهگاه ،انتفاعی نشود.
مش��کالت موج��ود در امر آموزش و درمان و خدم��ات مربوطه در مراکز دولتی
در جابه جایی پزش��کان نیس��ت بلکه به دلیل بودجه کم ،عدمتأمین اعتبارات و
همکارینکردن شرکتهای بیمه با مراکز دولتی ،پزشکان و بیماران است.
شایسته اس��ت ابتدا بیمه همگانی اجرا شود  -تعرفههای درمانی واقعی شده و
بیمهها ملزم به همکاری و پرداخت به موقع آن به مراکز مربوطه شوند تا به ارتباط
مالی مس��تقیم بیمار و طبیب نیاز نباش��د و ابتدای هر سال حقالعالج با توجه به
تورم اصالح و اعالم و شورای عالی بیمه هماهنگ با نظام پزشکی اقدام به تصویب
تعرفههای جدید کند  -به این ترتیب ،ضمن تأمین امنیت بهداشتی و درمانی مردم،
رضایت خاطر خادمان این خدمات نیز تأمین و از فساد در چرخه درمان جلوگیری
میشود.
الزم به توضيح است كه با تالش سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی ،مصوبه
نمایندگان از سوی اعضای شورای نگهبان پذیرفته نشد و با  16ایراد قانونی به مجلس
بازگشت .امید که با همراهی تمامی همکاران بتوانیم گام های موثرتری در راه احقاق
حقوق جامعه چشم پزشکی کشور برداریم.

1

قدردانی از دبیران علمی ،اجرایی و
تودومین کنگره
رییس دبیرخانه بیس 
بینالمللیچشمپزشکی
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در اینکه کنگره ساالنه چشمپزشکی ،یک رویداد
علمی بسیار مهم و مؤثر در افزايش آموختههای
چشمپزشکان محسوب میشود ،شکی نیست؛
رویدادی که متخصصاني از اقصینقاط کشور و
دنیا را چند روزی به خود مشغول و در نهایت،
ذخی��ره دان��ش آن��ان را غنیت��ر و کاربردیتر
میکند .هر س��اله برای برگ��زاری این همایش
علم��ی ،از ماهها پیش تالشه��ای بیوقفهای
انجام میشود .بیستودومین کنگره بینالمللی
چشمپزش��کی ایران نيز چن��د ماه پیش به كار
دکتر محسن بهمنی کشکولی
خود خاتم��ه داد .تالشهای دبی��ران علمی و
اجرای��ی و ریی��س دبیرخان��ه از دید هيچكس
پنه��ان نماند و دبیرکل انجمن چشمپزش��کی
ایران به نیابت از سوی سایر همکاران با ارسال
تقدیرنامه از ایشان قدردانی کرد .در تقدیرنامه
تودومین کنگره
دبیران علمي و اجرایی بیس�� 
چشمپزش��کی ،خطاب به آقايان دكتر محسن
بهمني كش��كولي و مس��عود ناصریپور آمده
است:
استاد گرامی
با س��پاس و احترام فراوان مفتخرم
به عنوان دبیرکل انجمن چشمپزشکی
دکتر مسعود ناصریپور
ايران از تالش و کوش��شهای جنابعالی
به عنوان دبیر اجرایی بیس��تودومین
کنگره انجمن چشمپزشکی ایران که به
نحو شایستهای برگزار گردید ،قدردانی
نمایم .توفیق روزافزون جنابعالی را از
درگاه ایزد متعال خواستارم.
دکتر سید حسن هاشمی
دبیرکل و رییس هیأت مدیره انجمن
چشمپزشکی ایران
مت��ن تقدیرنام ه ریی��س دبیرخان��ه كنگره
تودوم هم چنين است:
بیس 
جناب آقای دکتر فرهاد رضوان
دکتر فرهاد رضوان
ش و
ب��ا س��پاس ف��راوان از ت�لا 
کوش��ش جنابعالی به عنوان رییس دبیرخانه بیستو دومین کنگره انجمن
چشمپزشکی ایران که در برگزاری هرچه باشکوهتر کنگره مذکور فعالیت
نمودهاید ،قدردانی مینمایم.
توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.
دکتر سید حسن هاشمی
دبیرکل و رییس هیأت مدیره انجمن چشمپزشکی ایران
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با دکتر «هوشنگ فقیهی» دبیر
علمی بیستوسومین کنگره
بینالمللیچشمپزشکی

همه امور به خوبی
پیش میرود

هنوز ح�دود  7ماه ت�ا بیستوس�ومین کنگره
بینالمللی چشمپزش�کی زمان باقی اس�ت اما
برنامهریزیهای دکتر «هوش�نگ فقیهی» دبیر
علمی این کنگره و همكارانش نه تنها آغاز شده
بلکه تع�دادی از آنها رنگ اج�را به خود گرفته
اس�ت؛ همین وقتشناس�ی و مس�لط بودن بر
امور اس�ت که باعث میشود این چشمپزشک،
در پاس�خ س�ؤال ما مبنی براینکه حال و هوای
دبیر علمی بیستوس�ومین کنگ�ره بینالمللی
چطور اس�ت؟ بیدرنگ بگوید :خیلی ریلکس.
همی�ن پاس�خ راه گفتوگوی�ی کوت�اه درباره
برنامهریزیه�ای دبیرعلمی برای کنگره س�ال
آینده را هموار میکند.
انرژی مثبت شما به من هم سرایت کرد و
با اینکه میدانم برگزاری کنگره ،کاری است بس
دشوار ،مطمئن شدم که هیچ خللی در برنامههای
پیشبینی شده پیش نخواهد آمد.

بل��ه .البت��ه بای��د گف��ت هیچ س��الی
مقدمات برگزاری کنگره به این زودی
آغاز نمیش��د اما امس��ال ب��ا توجه به
اینک��ه انجم��ن چشمپزش��کي ایران
دس��تاندرکار برگ��زاری اس��ت و امور
اجرای��ی را انج��ام میده��د ،کارها از
مدتها قبل آغاز شده است.

یعنی سال آینده از دبیر اجرایی برای کنگره
خبری نیست؟

خیر و این تفاوت عمده کنگره بیستوسوم
با کنگرههای پیشین است.

تفاوت دیگری هم وجود دارد که برای درج در
نشریه مناسب باشد؟

بله ،امس��ال برخالف س��الهای پیش،
دعوت از مهمان��ان خارجی را برعهده
گروهه��ای فوقتخصص��ی وابس��ته به

3

انجمن گذاش��تهایم .هر گروه فرد ي��ا افرادی را
ک��ه صالح بداند به ما معرف��ی میکند و پس از
بررس��ی ،برای آنها دعوتنامه ارس��ال میش��ود.
متخصصان رشتههای مختلف چشمپزشکی افراد
شاخص رش��تههای خود را میشناسند و وقتی
فردي از س��وی آنان معرفی میشود  99درصد
مورد تأیید قرار میگیرد.

پس از برگزاری هرکنگره دیدگاههای مختلفی در مورد برنامههای علمی و اجرایی ارائه میشود که
بررسی و توجه به آن در برگزاری کنگرههای موفقتر اثر بسزایی دارد .نظرات چندتن از مهمانان
خارجی در مورد کنگره بیست و دوم که برای دبیرکل انجمن ارسال شده است در پی میآید  .

تا به امروز مهمانان خارجی گروههای مختلف مشخص
شدهاند؟
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گ��روه رتی��ن  4مهم��ان ،اکولوپالس��تی ی��ک
مهمان و گلوکوما یک مهم��ان معرفی کردهاند
که آمدنش��ان حتمی اس��ت .همه اف��راد دعوت
شده از چشمپزش��کان امریکایی مطرح در دنیا
هس��تند 3 .مهم��ان خارجی در رش��ته قرنیه و
رتین ،یک مهمان در رش��ته استرابیسم 3 ،تا 4
مهمان در رشته سگمان قدامی ،یکنفر در رشته
نورافتالمول��وژی و احتماالً یک مهمان دیگر هم
در رشته گلوکوما خواهیم داشت.

ارتباط برقرار کردن با چشمپزشکان سرشناس دنیا و
دعوت آنان به کنگره بینالمللی چه مزایایی دارد؟

با این کار مسیر رفتن چشمپزشکان به کشورهای
مختلف برای غنیتر ک��ردن آموختههای خود،
هموارتر میشود که این موضوع به پیشرفت علم
چشمپزشکی کش��ور و در نتیجه منفعت بیشتر
برای مردم منتهی خواهد شد.

اگر به هر دلیلی یک یا چند مهمان خارجی در موعد مقرر
نتوانند در تهران حاضر باشند تکلیف چیست؟

ب��رای رفع این کاس��تی هم تدبی��ری داریم .از
گروهی از چشمپزش��کان مبرز ایرانی که ساکن
خارج از کشور هستند ،به عنوان جایگزین دعوت
کردهایم که اگر احیاناً مهمان اصلی نتوانست در
کنگره حضور پیدا کند ،خللی در روند برنامههای
علمی ایجاد نشود.

میدانم که برای پرسیدن این سؤال خیلی زود است ولی
میخواهم بدانم پیشبینی شده که در کنگره بیستوسوم
قرار است چند کارگاه و چند سمپوزیوم برگزار شود؟

به احتمال زیاد  3س��مپوزیوم در رشته ویتره و
رتین 3 ،س��مپوزیوم در رش��ته قرنیه ،یک یا 2
سمپوزیوم در رشته گلوکوم ،یک سمپوزیوم در
رشته نوروافتالمولوژی یک سمپوزیوم در شاخه
استرابیس��م خواهیم داش��ت .پیشبینی ما این
اس��ت که حدود  40کارگاه هم در هر  5رش��ته
فوقتخصص��ي برگ��زار کنیم که البته بس��ته به
میزان تقاضا ،تعداد آنها ممکن است تغییر کند.

برنامه چشمپزشکان جوان و پرستاری هم مثل سالهای
قبل برقرار است؟

بل��ه .این گروهه��ا هم مانند س��الهای پیش از
برنامههایی که برای آنان تدوین و اجرا میشود،
بهره خواهند برد.

پس همه چیز به خوبي در حال پیشرفت است.

بله ،همه امور به خوبی پیش میرود.

Dear Hassan,
It was indeed my honor to visit Iran and speak at the conference. I found
the audiences to be very receptive and hospitality was exceptional.
Congratulations on organizing such as successful conference.
Arun D. Singh, MD
Professor of Ophthalmology
Editor : British Journal of Ophthalmology
Director, Department of Ophthalmic Oncology
Dear Dr. Hassan,
It was certainly my honor and pleasure to visit Iran and to participate in
the 22nd IrSO Congress. The meeting was extremely well organized and
the quality of the lectures was outstanding. I hope some day to be able
to return to Iran, especially to visit the rich archeological heritage of the
country. Thank you again for allowing me to spend some time with my
Iranian colleagues.
Best regards,
Jonathan Dutton

Dear Dr. Hashemi:
،his meeting was an eye opener. I enjoyed meeting so many interested
people.
Sincerely,
Marc de Smet
Dear Dr. Hassan,
It was my great pleasure and honor to be a participant in your esteemed
Congress among expert speakers from Iran and from abroad.
I would like to congratulate you and your Society for all the efforts that
are placed to realize such a large task that was very appreciated by all.
Thank you again for the high level of presentations and for the detailed
effort placed in every step of the Congress including a very complete
program.
Last but not least, I would like to thank you for the hospitality of your
Society in organizing a two-day tour that I enjoyed tremendously from
Kashan to Abianeh to Isfahan.
I hope to see you soon in the near future.
Sincerely,
Nada Jabbur
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پیگیریهای انجمن درباره تعرفهها

منتظر خبرهای بد نباشید
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سالهاس��ت تعرفههای خدمات پزشکی براس��اس کتاب تعرفه کالیفرنیا تنظیم
و اجرا ميش��ود .در س��ال  88معاونت درمان وزارت بهداش��ت چاپ جدید اين
كت��اب را با تغییراتی اساس��ی در تعرفهها ارائه داد تا ب��ه اجرا درآید .مهمترین
اس��تداللی که منجر به این تغییرات ش��د ،ایجاد تعادل و کاهش اختالف تعرفه
بین رشتههای مختلف به ويژه جراح و غیرجراح بود .از طرفی با اين ديدگاه که
چون تعرفه عملهای جراحی و خدمات با پروسیجر زیادتر از ديگر موارد است،
همکاران پزش��ک جوان تمایل به ادامه تحصیل و گرفتن تخصص در رشتههای
با پروسیجر دارند که این موضوع در سیاستگذاری سالمت کشور به تجدیدنظر
نیازمند است.
در کتاب جدید ،تعرفههای چشمپزش��کی بیش��تر از رش��تههای دیگر مورد
تغيير و کاه��ش قرار گرفته بود و به خصوص تعرفههای پیش��نهادی در رابطه
با عملهای رایج از جمله آب مروارید ،تقلیل قابل توجهي داش��ت که به دلیل
لطمه ش��دیدی که به اقتصاد چشم پزشکی و بیمارس��تانها و مراکز درمانی و
آموزشی وارد میکرد ،مورد اعتراض انجمن و جامعه چشمپزشکی در كنار برخی
رشتههای دیگر قرار گرفت .این اعتراض که با هماهنگی انجمن چشمپزشکی و
همراهی و همصدایی چشمپزش��کان عزیز انجام شد ،مورد حمایت دکترمرضیه
دستجردی(وزیر وقت بهداشت ،درمان و آموزشپزشکی) و دکتر امامی رضوی،
معاون درمان ايشان قرار گرفت .در نتیجه ،اجرای کتاب جدید متوقف و از بهمن
ماه  88تاکنون جلس��ات متعددی بین کارشناسان معاونت درمان و انجمنهای
پزش��کی منعقد شده تا به نتیجه قابل قبولی دست یابند و قرار بر اين است که
هریک از انجمنهای پزشکی کارگروهی تشکیل
دهن��د و تعرفههای مورد نظر خ��ود را تهیه و به
معاونت درمان اعالم کنند.
انجم��ن چشمپزش��کی اي��ران نی��ز پ��س از
جلسات كارشناس��ي متعدد ،باالخره در روزهای
( 6تا 8دی ماه  )91نشس��تي ب��ا حضور  25نفر
از چشمپزش��کانی که از سال  88پیگیرموضوع
بودند و به مطالب رد و بدل ش��ده اش��راف کافی
داش��تند و از طرفی مورد تأیید جامعه پزش��کی
و گروهه��ای مختل��ف چشمپزش��کی بودن��د با
کارشناسان وزارت بهداشت برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت دو روزه ،تعرفههای اعمال
جراح��ی ارائه ،تنظیم و ثب��ت گرديد ولی تعرفه
فعالیتهای پاراکلینیکی ارائه نشد كه قرار است
پس از کارشناسی توس��ط همکاران و مشاوره با
مراک��ز ارائهدهنده این خدمات ،تنظیم ش��ود و
انجم��ن آن را به معاونت درم��ان ارائه دهد .الزم
به توضیح اس��ت که مش��کالت پیش روی اجرای این پروژه فراوان اس��ت .يكي
از مهمترين موارد ،تأمین اعتبار مالی و پذیرش و اجرای تعرفههای پیش��نهادی
توسط شورای عالی بیمه و شرکتهای بیمه است.
تقاضای انجمن چشمپزشكي و دیگر انجمنها ،واقعی کردن تعرفهها و بهویژه
حق ویزیت خدمات پزشکی است بهطوريکه با تورم همخوانی داشته باشد .پس
از طي اين مس��ير ،اكنون منتظریم تا تعرفههای جدید توسط  80چشمپزشک
بررس��ی مجدد و تأیید نهائی شود .دبيركل انجمن در همين باره به خبرنگار ما
ميگوي��د :تعرفه عمل كاتاراكت ب ه هيچوج��ه تغييري نخواهد كرد و در تالش
هستيم تا تعرفه عملهاي استرابيسم ،گلوكوم و ...را نيز افزايش دهيم.
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آییننامه کمیته رعایت موازین علمی و اخالق
در چشمپزشکی تدوین شده است

رسیدگی به تخلفات علمی
و اخالقی در جامعه
چشم پزشکی ایران
بدون اخالقگرایی و اخالقمداري ،انس��ان کم
از درخت بیثمر نيس��ت .از س��وي ديگر رعایت
موازین اخالقی در زندگی روزمره و حرفهای یکی
از محورهای اصلی برای پیش��برد اهداف از پیش
تعیین شده برای دس��تیابی به افقهای شغلی و
اجتماع��ی اس��ت .انجمن چشمپزش��کي ایران با
تش��کیل کمیته رعایت موازین علمی و اخالق در
چشمپزشکی ،در پی هدایت هرچه بیشتر و بهتر
اين جامعه در مس��یر اخالق حرفهای است تا هم
حقوق آنان تأمین و تضمین ش��ود و هم اشخاص
حقیقی و حقوقی ،مطمئن باشند در صورت بروز
تخلف ،مرجعی در انجم��ن وجود دارد که به داد
آنها میرس��د .آییننامه اولی��ه این کمیته تدوین
ش��ده و در صورت لزوم متمم يا متممهايي به آن
اضافه خواهد شد.
به گفته دکتر «محمد ابریشمی» رییس کمیته
رعایت موازین علمی و اخالقی در دومین نشست
اعضای این کمیت��ه ،آییننامه تدوین و بازخوانی
ش��د .این آییننامه فع ً
ال از  3بخش اصلی تشکیل
شده اس��ت .در اولین بخش مس��ائلی پیشبینی
ش��ده که کمیته رعایت موازی��ن علمی و اخالق
در چشمپزش��کی صالحیت ورود به آنها را دارد.
این موضوعات ش��امل  20بند میشود و از سایر
بخشها مفصلتر است.
طبق آییننامه ،مس��ائلی که پیشبینی ش��ده
ت��ا کمیت��ه رعایت موازی��ن علم��ی و اخالق در
چشمپزشکی در آنها وارد شود عبارتند از:
وضعیت تابلوها ،سرنسخهها و مهرها از نظر فرم،
محتوا و عناوین
تبلیغ��ات خ�لاف واق��ع و خ�لاف آییننام��ه
نظامپزش��کی از طری��ق پیام��ک و آگه��ی در
نشریات و تلویزیون
رفتاره��ای خالف ش��ئون پزش��کی و پوش��ش
نامناسب در محل کار
انجام یا ع��دم انجام اقدامات خالف آنچه که به
مریض گفته شده یا نشده است
انج��ام اموری در مطب یا اتاق عمل که با حرفه
تخصصی منافات دارد
انجام اعمال جراحی توسط غیرپزشک
ذکر نشدن اسامی جراحان و کمک جراحان در
شرح عمل جراحی مشترک
صدور گواهیهای خالف واقع

تش��ویق و قدردانی در هر سن و س��ال و با هر جایگاه اجتماعی و شغلی،
ثمرهای نیک به نام تقویت انگیزه در پی دارد .انجمنهای پزشکی سراسر کشور
نيز هر سال برمبنای شاخصهای اعالم شده از سوی سازمان نظام پزشکی به
گزینش و معرفی پزشکان برتر و نمونه میپردازند .انجمنهای چشمپزشکی
هم از این قاعده مس��تثنی نیستند و در روز پزشک ،چشمپزشکان نمونه را
ب��ه جامعه علمی معرف��ی و از خدمات آنان قدردان��ی میکنند .فعالیتهای
خاص و چش��مگیر ،انجام خدمات خیریه
ويژه از جمله س��اخت مدرسه ،درمانگاه،
مؤسسه عامالمنفعه ،خدمت به محرومان
و نیازمندان و تشخیص و درمان صحیح،
دقیق و ب��ه هنگام ،برخ��ی از مالکهای
س��ازمان نظ��ام پزش��کی ب��رای گزینش
پزشکان نمونه به ش��مار میروند .رعایت
مسائل ش��رعی و حدود الهی در برخورد
دکتر میترا ساالری
با بیماران ،رعایت قوانین و آییننامههای
مص��وب ،تواضع و فروتن��ی در برخورد با
بیم��ار ،همراه بیمار و هم��کاران و رعایت
تعرفهه��ای مصوب ،مالکه��ای انتخاب
پزش��کان نمونه را تکمیل میکند .در این
شماره به معرفی چند چشمپزشک نمونه
از استان خراسان ميپردازیم.
چشم پزشکان نمونه
دکتر مرتضی عدالت
استان خراسان
امس��ال دکت��ر «میت��را س��االری» از
س��وی س��ازمان نظام پزش��کی به عنوان
چشمپزشک نمونه استان خراسان معرفی
شد.
از س��وی دیگر انجمن چشم پزشکان
اس��تان خراس��ان ،به ابت��کار رییس این
انجمن ،هر س��ال ،در اولی��ن جمعه پس
دکتر غالمعباس قرایی
از روز پزش��ک(هفته اول شهریور ماه) از
چند چشمپزشک به فراخور مدارج علمی،
خدمات حرفهای یا فعالیتهای چشمگیر
در شاخههای گوناگون اجتماعی ،هنری و
ورزشی قدردانی میکند .امسال در بخش
پیشکس��وتان از دکتر خلیل ش��ادکامی،
دکتر مرتضی عدال��ت و دکتر غالمعباس
قرایی با حضور رؤس��ای قبل��ی و فعلی و
مدی��ر اجرایی س��ازمان نظام پزش��کی و
دکتر خلیل شادکامی
دکتر سید حسن هاشمی ،دبیرکل انجمن
چشمپزش��کی ایران قدردانی شد .همچنین این انجمن خدمات ارزنده دکتر
هرمز شمس را در این مراسم پاس داشت.
امس��ال همچنین از دکتر س��یامک زارعی قنواتی به دلیل مدارج علمی
چش��مگیر از جمله کس��ب رتبه اول بورد تخصص در س��ال  ،85رتبه اول
ن جهانی چشمپزش��کی و کسب عنوان برتر در سال
آزمون بینالمللی انجم 
 2010در رشته فلوش��یپ قرنیه قدردانی شد .قدردانی از دکتر غالمحسین
صاحبکار نیز به دلیل کس��ب  9مدال در مس��ابقات بینالمللی شنا از سوی
انجمن چشمپزشکان استان خراسان بخشی دیگر از برنامه های این روز بود.
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تحمیل مخارج غیرضروری به بیمار از نظر دارو ،درمان ،جراحی یا
اقدامات دیگر
تحمیل انجام اعمال غیرضروری و غیر علمی
بیان مطالب خالف علم به بیمار یا دادن وعدههای غیرواقعی
بدگویی و تحریک بیمار نسبت به همکار خود
ایجاد رعب و هراس در بیمار با تش��ریح غیرواقعی وخامت بیماری یا
وخیم جلوه دادن بیماری (پزشک باید به نحو مقتضی بیمار و بستگان
او را در جریان خطرات ،وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار دهد) .
ج��ذب و هدایت بیمار از مؤسس��ات بهداش��تی ـ درمانی دولتی و
وابس��ته به دولت و خیریهها به مطب ش��خصی و بخش خصوصی
اعم از بیمارستان ،درمانگاه و  ...و بالعکس به منظور استفاده مادی
توسط شاغالن حرفههای پزشکی و حرف وابسته
نشر مقاالت غیرعلمی در جراید عمومی
عدم پذیرش بیماران خود
عدم پذیرش اورژانسی بیماران خود یا دیگران
پرداختن به اموری که پزشک به لحاظ فیزیکی یا روحی دیگر قادر
به انجام آنها نیست
ارائه نظریه کارشناس��ی با پاس��خ به س��ؤالهای مطروحه از سوی
نظام پزشکی ،دادسرای امور پزشکی یا واحدهای مختلف مرتبط با
وزارتخانه(در همین حوزه)
رسیدگی به شکایاتی که در زمینه مسائل فوق از سوی چشمپزشکان،
مراکز پزشکی ،عامه مردم یا سایر پزشکان واصل میشود
در بخش دوم به سطوح مختلف رسیدگی به موارد مطروحه در کمیته
اشاره ش��ده است .این سطوح که بنا به صالحدید مسئول کمیته
تعیین میشود ،عبارتند از:
دعوت به مذاکره با یکی از اعضای کمیته
دعوت به مذاکره با مسئول کمیته ،همراه یکی از اعضای کمیته
دعوت به مذاکره با حضور اکثریت اعضای کمیته
مذاکره و مطرح شدن در شورا بدون حضور شاکی یا پزشک
کسب اطالعات الزم توسط یکی از اعضای کمیته وارائه گزارش به
مسئول کمیته برای تصمیمگیری
ارائه گزارش به هیأت مدیره انجمن توسط اکثریت اعضای کمیته
نحوه رسیدگی به گزارشهای واصله نیز در بخش سوم این آییننامه
پیشبینی شده اس��ت .روشهای رسیدگی در  6بند خالصه شده
که عبارتند از:
پس از وصول گزارش از اش��خاص یا مراکز مختلف ،ابتدا اطالعات
الزم کسب و به صورت مکتوب جمعآوری و گزارش تهیه میشود.
دعوت از پزشک مربوطه یا مدیر مسئول یا رییس بخش یا مسئول
مربوطه به صورت کتبی( .در دعوتنامه باید زمان و ساعت حضور،
محل حضور ،موضوع مورد بحث ،مدارک موردنیاز و  ...ذکر شود).
در ص��ورت عدم پذیرش دع��وت حضور ،یک بار دیگ��ر دعوتنامه
تجدید میشود.
در صورت اس��تنکاف چشمپزشک از حضور پس از دومین مرحله
ارسال دعوتنامه ،موضوع در جلسه عمومی شورای کمیته مطرح و
تصمیمگیری میشود.
هرکونه مذاکره یا رسیدگی باید به صدور صورتجلسه منتهی شود و
به امضای کلیه افراد حاضر برسد .یک نسخه در بایگانی ميماند و
یک نسخه برای رییس انجمن چشمپزشکی ارسال میشود.
صورتجلس��ه در صورتی ک��ه اکثریت اعضای کمیت��ه الزم بدانند،
بر حس��ب ضرورت به س��ازمان نظام پزشکی ،رییس بیمارستان یا
کلینیک ،معاون درمان دانشگاه و  ...ارسال میشود.

چشمپزشکاننمونه

5

اگر به فکر تأسیس درمانگاه چشمپزشکی هستید ،این مطلب به کارتان میآید

آییننامه تأسیس درمانگاه تخصصی چشمپزشکی
بیحساب و کتاب که نمیشود نقشههای ذهنی را عملی کرد؛ کار به اصطالح به پیسی میخورد و گره در آن میافتد و آن وقت نه کار خلقاهلل راه میافتد ،نه اهداف
مجریان طرح برآورده میشود .برای تأسیس درمانگاههای چشمپزشکی هم نباید از آییننامههای موجود که از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تصویب
میشود غافل بود چرا که بدون رعایت مفاد قوانین ،متقاضی راه به جایی نمیبرد و هیچ درمانگاهی قدعلم نمیکند یا اگر هم تأسیس شود ،دوام نمیآورد .آییننامه
مصوب درمانگاههای چشمپزشکی از سیر تا پیاز ماجرا را تشریح میکند و ما آن را درج کردهایم تا راه را به متقاضیان تأسیس این مراکز خدماتی ـ درمانی نشان دهیم.

آییننامه تأسیس درمانگاه تخصصی چشمپزشکی

ماده یک :تعریف

درمانگاه تخصصی چشمپزشکی مرکزی است که به منظور شناسایی ،پیشگیری،
درمان و پیگیری بیماران چشمی به صورت سرپایی تأسیس میشود.

ماده :2هدف

درمانگاه تخصصی چشمپزش��کی عبارت اس��ت از مجموع��های هماهنگ از
متخصصان چشمپزشکی و سایر رشتههای تخصصی وابسته به آن که بیماران را
به طور انفرادی یا مشترک ویزیت کرده و برای درمان برنامه خاصی را پیشنهاد
میکنند .این درمان تحت نظر متخصصان مربوطه در همان مرکز انجام خواهد
شد.

خبــرنـامـه شماره دوم اردیبهشت 1392

ماده :3

درمانگاه تخصصی چشمپزش��کی که در این آییننامه به اختصار درمانگاه ذکر
میشود به مرکزی اطالق میشود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت،
درم��ان و آموزش پزش��کی ب��رای ارائه خدمات به بیماران چش��م ،بعد از اخذ
پروانههای قانونی دایر میشود.

ماده :4

پروانه تأس��یس و پروانه مس��ئول فنی ،پروانههای قانونی هستند كه از طریق
حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب
کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده  20مربوط به مقررات امور
پزشکی ،دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال  1334و اصالحیه آن
در سال  1367برای فعالیت درمانگاه صادر خواهد شد.
ب��ه هر متقاضی واجد ش��رایط و صالحیت موضوع ای��ن آییننامه فقط پروانه
تأسیس یک درمانگاه تعلق خواهد گرفت.

ماده :5

پروانه تأسیس به نام اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات خیریه و تعاونیهای
خدمات بهداشتی ـ درمانی صادر خواهد شد.

تبصره یک:

مؤس��س و مسئول فنی در صورت احراز شرایط میتواند شخص واحدی باشد.
در هر صورت پس از تأسیس ،ادامه کار و بهرهبرداری از درمانگاه منوط به حضور
متخصص چشم واجد شرایط است.

تبصره :2

افراد حقیقی متقاضی تأسیس باید دارای مدرک تخصصی چشمپزشکی باشند.

تبصره :3

افراد حقوقی ،مؤسسات خیریه ،شرکتهای تعاونی خدماتی ـ بهداشتی و درمانی
متقاضی تأسیس درمانگاه باید حداقل یکنفر دارای مدرک تحصیلی تخصصی
چشمپزشکی را معرفی کنند.

ماده  :6شرایط مسئول فنی

دارا بودن دکترای تخصصی در رشته چشمپزشکی
دارا بودن پروانه مطب تخصصی معتبر در شهر مورد تقاضا
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در صورت اشتغال رسمی :ارائه برگه عدمسوءپیشینه پزشکی به همراه آخرین
حکم حقوقی
در صورت اش��تغال آزاد :ارائه برگه عدمسوءپیشینه پزشکی و عدمسوءپیشینه
کیفری

تبصره یک:

متخصصان سایر رشتههای پزشکی میتوانند به عنوان مشاور یا همکار ثابت این
درمانگاه همکاری کنند.

ماده  :7خدمات ارائه شده در درمانگاه شامل موارد زیر است:

انجام معاینات بالینی و درمان دارویی و لیزری بیماران توسط چشمپزشک
اپتومتری
تجویز انواع لنزهای تماسی
اکوگرافی
OCT
توپوگرافی
ارب اسکن
پاکی متری
اتورفراکشن
فلوئورسین آنژیوگرافی(به شرط وجود امکانات مقابله با شوک احتمالی ناشی از
تزریق ماده فلوئورسین)
انجام خدمات مش��اورهای انفرادی یا جمعی برای بیماران مرکز با اس��تفاده از
متخصیصینرشتههایذیربط

تبصره:

مؤسس در صورت تأس��یس بخش پزشکی هستهای ،رادیولوژی ،آزمایشگاه و
داروخانه باید مسئول فنی واجد شرایط را به وزرات بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی معرفی کند.

ماده  :8وظایف مسئول فنی

سرپرستی کلیه امور فنی ومسئولیت رعایت موازین قانونی
نظارت بر انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی واجد شرایط و صالحیت براساس
ضوابط مورد قبول وزارت متبوع برای اینگونه مؤسسات و نظارت برعملکرد آنها
رسیدگی به شکایات بیماران و پاسخگویی به آنان و مراجع ذیصالح در این خصوص
نظارت بر حفظ شئون پزشکی و آییننامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع
مقدس و دستورالعملهای مربوط
جلوگیری از اقدامات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف درمانگاه
ارائه هرماهه آمار فعالیت درمانگاه به تفکیک نوع خدمات به دانشگاه ،دانشکده
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه
نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمههای درمانی طبق ضوابط مربوطه
کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ،درمانی ،ساختمانی ،تجهیزاتی ،تأسیساتی
و ایمنی درمانگاه
نظارت بر رعایت تعرفههای مصوب وزارت متبوع و ارائه صورتحساب به بیمار

مسئول فنی موظف است صورت اسامی پزشکان ،پیراپزشکان شاغل و ساعات
کار آنها را به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه
اعالم کند .بدیهی اس��ت اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب معتبر در درمانگاه
غیرقانونیاست.
حضور مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت درمانگاه الزامی است.

ماده  :9حداقل نیروهای فنی موردنیاز درمانگاه شامل:

متخصص چشمپزشکی  2نفر
اپتومتریست یک نفر
یکنفر تکنسین و اپراتور به ازای هر دستگاه لیزر
پرستار  2نفر

تبصره:

در صورت اس��تفاده درمانگاه از مش��اور یا حضور ثابت تخصصهای دیگر باید
ش��رایط فیزیکی فنی بهرهب��رداری مطابق با آییننامه تأس��یس و بهرهبردای
بخشهای ذیربط باشد.

ماده  :10شرایط ساختمانی درمانگاه:

تبصره یک:

در صورت وجود بخشهای دیگر رعایت شرایط مربوط به تأسیس و بهرهبرداری
از آنها ضروری است.

تبصره :2

فضاهای مربوط به دستگاه لیزر اکسایمر 30 ،متر مربع به همراه  40متر مربع
فضای پش��تیبان و فضای مربوط به لیزر (YAGیا کریپتون)  20متر مربع به
همراه  10متر مربع فضای پش��تیبان و وجود هواکش دارای فیلتر برای خروج
گازهای متصاعد شده بعد از انجام اعمال لیزری براساس ضوابط و استانداردهای
تعیین شده توسط شرکت سازنده باشد.

ماده  :11وسایل و تجهیزات

وسایل عمومی مطبها
دستگاههای تخصصی مورد تأیید با استاندارد الزم برای ارائه خدمات ذکر شده
در ماده  7آییننامه
تجهیزات الزم مربوط به انجام تستهای تشخیصی و درمانی با استاندارد الزم
ذکر شده در ماده  7آییننامه
تجهیزات الزم و مربوط برای متخصصان ثابت یا مشاور و همکار با درمانگاه

ماده :12

پس از کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی حداکثر
ظرف مدت یکسال ،مؤسس باید درمانگاه را برای پذیرش و ارائه خدمات آماده و
قبل از شروع به کار مراتب را برای بازدید و تأیید نهایی به دانشگاه/دانشکده علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه کتباً اعالم کند.

تبصره:

در صورت عدمآمادگی در ارائه خدمات در مدت فوق ،متقاضی باید مجوز الزم
را برای تمدید زمان اخذ کند ،در غیراینصورت موافقت اصولی صادره براساس
مفاد قرارداد تنظیمی لغو خواهد شد.

ماده :13

مسئول فنی میتواند در صورت غیبت به مدت کمتر از  3ماه یکنفر جانشین
را به طور موقت انتخاب و کتباً به دانشکاه/دانش��کده علوم پزش��کی و خدمات
بهداشتی درمانی مربوطه معرفی کند.

تبصره:

در صورتی که غیبت مسئول فنی بیش از  3ماه به طول انجامد ،پروانه مسئول
فنی با موافقت کمیسیون قانونی ماده  20لغو خواهد شد.

ماده :14

یک مسئول فنی نمیتواند مسئولیت فنی بیش از یک درمانگاه را در یک نوبت

ماده :15

تغییرات نام و محل درمانگاه باید با هماهنگی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش
پزشکی باشد.

ماده :16

در صورتی که مؤس��س یا مؤسس��ان به دالیل موجهی قصد تعطیل و انحالل
درمانگاه را داشته باشند مراتب را باید با ذکر دالیل و مستندات الزم ،حداقل 3
ماه قبل از اقدام به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مربوطه گزارش کنند.

تبصره:

دانشگاهها/دانشکدههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند برکار
کلیه درمانگاههای تخصصی نظارت مستمر داشته و ساالنه گزارشهای مربوطه
را به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارائه کنند.

ماده :17

پرونده شامل ضبط مشخصات کامل بیمار ،نام پزشک ،مراحل سیر بیماری ،نتایج
آزمایشهای پاراکلینیکی و نتیجه ارزیابیهای دورهای و نتایج درمانی برای هر یک
بیماران باید بایگانی و نگهداری شود.
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حداقل مس��احت زمین برای احداث درمانگاه  300مت��ر مربع با تأیید وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

کاری تقبل کند و حضور مسئول فنی یا جانشین واجدالشرایط وی در درمانگاه
مطابق ماده  13این آییننامه در ساعات کاری ضروری است.

تبصره:

ارائه گزارش عملکرد و آمار و اطالعات الزم به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جزو وظایف درمانگاه است.

ماده :18

به اس��تناد ماده  5مربوط به امور پزش��کی و داروی��ی و مواد خوردنی و
آش��امیدنی ،درمانگاه حق انتشار آگهی تبلیغاتی را که موجب گمراهی
بیمار یا مراجعان شود یا به تشخیص وزارت متبوع خالف شئون پزشکی
یا عفت عمومی باشد ،ندارد و استفاده از عناوین مجعول و خالف حقیقت
بر روی تابلو و سرنسخه جرم محسوب و با متخلفان برابر مقررات قانونی
رفتار میشود.

ماده :19

تابلو درمانگاه باید ساده و حداکثر دوبرابر تابلو مطب پزشکان با ذکر نوع تخصص
درمانگاه و بدون ذکر نام پزشکان شاغل باشد.

ماده :20

نصب اتیکت روی سینه که نشاندهنده مشخصات کامل کارکنان باشد ،الزامی
است.

ماده :21

در صورتی که مؤسس یا مؤسسان درمانگاه از ضوابط و مقررات و وظایف موضوع
این آییننامه تخطی کنند ،به انحاء زیر اقدام خواهد شد:
تذکر ش��فاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرس��ی محل ،توسط دانشگاه/
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط
اخطار کتبی توسط دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مربوطه
لغو پروانه تأسیس و تعطیل درمانگاه به مدت یک تا  3ماه به پیشنهاد دانشگاه/
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط و تصویب کمیسیون
قانونی موضوع ماده 20
لغو پروانه تأس��یس و تعطیل درمانگاه به مدت  3ماه تا یکس��ال به پیشنهاد
دانشگاه/دانش��کده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط و تصویب
کمیسیون قانونی موضوع ماده 20
لغو دائم پروانه تأسیس درمانگاه به پیشنهاد دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی ذیربط و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده  20و
در صورت لزوم اعالم آن به مراجع قضایی
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در جلسات هیأت مدیره و گروههای فوق تخصصی انجمن
چشمپزشکي ایران چه گذشت؟
جلس�ه پشت جلس�ه ،برنامهریزی پش�ت برنامهریزی و تالش برای اجرای بیکم وکاست پیشبینیها بخش�ی از آن چیزی است که در
انجمنچشمپزش�کی ای�ران میگذرد تا این جامعه پرتعداد و متخصص ،در مس�یر صحیح گام بردارد و ه�ر روز بر اندوختههای علمی و
حمایتهای حرفهای از اعضایش بیفزاید .در این بخش به تفکیک به ذکر مختصری از گزارش جلسات هیأت مدیره و  مصوبات گروههای
فوقتخصصی انجمن میپردازیم.

خبــرنـامـه شماره دوم اردیبهشت 1392

گزارش جلسه رسمی هیأت مدیره انجمن چشمپزشکی ایران
(باحضوردکترسیدحسنهاشمی،دکترحمیداحمدیه،دکتر
 23آذر
هرمز ش��مس ،دکتر محمود جبارون��د ،دکتر امین اهلل نیک
اقبالی ،دکتر ژاله رجوی ،دکتر فیروزه رحیمی و دکتر محمد حسین ملک مدنی
بازرسانجمن)
موض��وع انتخابات هیأت مدیره گروههای فوقتخصصی وابس��ته به انجمن
چشمپزشکی مطرح ش��د و پس از بحث و بررسی ،انتخابات گروههای ویتره و
رتین ،قرنیه و سگمان قدامی ،استرابیسم ،گلوکوم و اکولوپالستی مورد تأیید قرار
گرفت .انتخابات هیأت مدیره شاخههای انجمن در مراکز استانها نيز بررسی شد
و انتخابات در استانهای یزد ،فارس ،البرز و گیالن تأیید گرديد.
گزارش مالی بیستو دومین کنگره انجمن چشمپزشکی ایران توسط خزانهدار
و حسابدار انجمن ارائه و پیشنهاد شد مبلغ باقیمانده از درآمد کنگره به صورت
س��پرده ثابت  3الی  6ماهه در حس��ابي قرار گرفته و س��ود حاصل از آن صرف
مخارج انجمن شود .موضوع کمک مالی انجمن چشمپزشکی ایران به شاخههای
انجمن در مراکز اس��تانها مطرح و پیش��نهاد شد ابتدا برنامههای سال آینده و
بودجه موردنیاز آنها دريافت شود ،سپس براساس فعالیتهای علمی و صنفی و
همچنین تعداد اعضا و بیالن مخارج آنها انجمن سقف کمکهای خود را تعیین
کند .همچنین مصوب شد اعتباری معادل 100میلیون تومان در سال برای کمک
به شاخههای انجمن در مراکز استانها در نظر گرفته شود .درباره هیأت علمی
کنگره سراسری مقرر شد در رشتههای ویتره و رتین ،قرنیه ،استرابیسم ،گلوکوم و
اکولوپالستی ،هیأت مدیره گروههای فوقتخصصی جایگزین هیأت علمی کنگره
شوند .هیأت مدیره گروههای فوق تخصصی حسب مورد میتوانند از صاحبنظران
آن رشته درباره برنامهریزی سمپوزیومها ،کارگاهها ،بررسی مقاالت آزاد و پوستر
و فیلم دعوت به عمل آورند .مصوب شد اسامی همکارانی که در ساخت بناي
انجمن کمک مالی کردهاند و کسانی که در این امر فعالیت داشتهاند ،در انجمن
ثبت شود .به اتفاق آراء تصویب شد ساختمان انجمن چشمپزشکی ایران به نام
شادروان پروفسور محمدقلی شمس نامگذاری شود .آییننامه کمیته «موازین
علمی و اخالق در چشمپزشکی» مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بحث و تبادل
نظر پیشنهاد شد در جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن چشمپزشکی ایران با
کمیته مذکور موضوعات آییننامه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.
گزارش جلسه رسمی هیأت مدیره انجمن چشمپزشکی ایران
(باحضوردکترسیدحسنهاشمی،دکترحمیداحمدیه،دکتر
 30آذر
هرمز ش��مس ،دکتر محمود جبارون��د ،دکتر امین اهلل نیک
اقبالی ،دکتر ژاله رجوی و دکتر فیروزه رحیمی)
 -1سقف اعتبار ارزی دعوت از مهمانان خارجی مرتبط با گروههای فوقتخصصی
در کنگره مطرح و مصوب شد سهم گروههاي فوقتخصصی قرنیه و ویتره و
رتین  15هزار دالر و سایر گروههای فوق تخصصی  5هزار دالر باشد .در شاخه
نوروافتالمولوژی نيز یک مهمان دعوت خواهد شد.
 -2آییننامه ش��اخههای انجمن در مرکز اس��تانها بع��د از بحث ،تبادلنظر و
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اصالحات الزم مورد تصویب قرار گرفت.
گزارش جلسه رسمی هیأت مدیره انجمن چشمپزشکی ایران
(باحضوردکترسیدحسنهاشمی،دکترحمیداحمدیه،دکتر
26دی
هرمز ش��مس ،دکتر محمود جبارون��د ،دکتر امین اهلل نیک
اقبالی ،دکتر ژاله رجوی و دکتر فیروزه رحیمی)
 -1مشکالت مجله انجمن از جمله تأخیر در چاپ مقاالت ارسالی و دیر پاسخ دادن
داوران مطرح و مقرر شد درباره تغییر داوران یا تعداد آنها تصمیمگیری شود.
درباره مشکالت ساختار چاپ و انتشار آن نیز بحث و قرار شد با مسئوالن
ش��رکت کوثر  -که در رابطه با چاپ مجالت علمی س��ابقه دارد -جلسهای
برگزار شود تا در صورت امکان این مشکالت با همکاری نيروهاي متخصص
این شرکت رفع شود .از سوی دیگر مصوب شد از مهمانان خارجی و استادان
برجسته برای ارسال  Review Articleدعوت شود.
 -2دکتر سهیلیان به عنوان دبیرکنگره سال  93انتخاب شد.
 -3تاریخ کنگره سال  93از  10تا  13آذر تعیین شد و کنگره سال  94از 23
تا  26آذر برگزار خواهد شد.
 -4دراین جلسه درباره کنگره و حق عضویت سال  92تصمیمات زير اتخاذ شد:
حق عضویت ساالنه  100هزار تومان برای تمام چشمپزشکان
حق عضویت گروههای فوق تخصصی  50هزار تومان که به خود گروه تعلق
میگیرد.
ثبت نام فلوشیپها  100هزار تومان
ثبت نام دستیاران  30هزار تومان
ثبت نام پزشکان عمومی و سایر تخصصها  60هزار تومان
ثبت نام پیراپزشکان و اپتومتریستها و PhDها  50هزار تومان
گزارش جلسه رسمی هیأت مدیره انجمن چشمپزشکی ایران
(باحضوردکترسیدحسنهاشمی،دکترحمیداحمدیه،دکتر
 5بهمن
هرمز ش��مس ،دکتر امین اهلل نیک اقبالی ،دکتر ژاله رجوی،
دکتر فیروزه رحیمی و دکتر محمد حسین ملکمدنی)
 -1انتخابات اردبیل و قم تأييد و در رابطه با انتخابات دیگر استانها بحث شد و
برای حضور در هر استان ،یک تا دو نفر از اعضاي هیأت مدیره اعالم آمادگی
کردند.
 -2گزارشی از فعالیتها و پیشبینیهای کمیته رفاهی انجمن ارائه شد .سه بند
اصلی پیشبینیها و فعالیتهای اخیر این کمیته عبارتند از:
الف -برگزاری تور برای ش��رکت چشم پزشکان در سمینار  ESCRSدر
هلند در مهرماه 92
ب -اعزام کاروان چشمپزشکان به حج مفرده در نوروز92
پ -مذاکره با مس��ئوالن بانک ملت در مورد اخذ تس��هیالت بانکی برای
چشمپزشکان
ت -ساخت زیرزمین در ساختمان انجمن چشمپزشکی و آمادهسازی آن
برای نمایشگاه فروش وسایل همکاران چشمپزشک و اعضا
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 -3دبیرکل انجمن از ارسال نسخه نهایی آئیننامه كميته اخالق براي رؤسای
گروه و کلینیکها خبر داد.
 -4مصوب شد بدهی به  ICOبابت حق عضویت و امتحانات ،تسویه شود.
 -5دکترناصری پور به عنوان مدیر امور بینالملل انجمن چشمپزش��کی ایران
انتخاب شد.
ً
 -6دبیر کل انجمن کتبا از رؤس��ای گروههای فوق تخصصی درخواس��ت کرد
تواناییهای گروهشان را در برگزاری کارگاه و سمپوزیوم در سمینار WOC
به انجمن اعالم کنند.
 -7گزارشی از روند برگزاری و پیشرفت سمینار  IRAVOارائه شد.
 -8مشکالت ساختمان انجمن و اخذ پایان کار و ...مطرح و قرار شد به نحومقتضی
پیگیریشود.
 -9ساختار اداری پيشنهادي مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفته شد درجلسه
آینده اعضا نظرات خود را اعالم كرده و در صورت موافقت ،اين س��اختار به
تصویبنهاییبرسد.
مصوبات گروه فوقتخصصی گلوکوم
(با حضور دکتر حیدر امینی ،دکتر محمد پاکروان ،دکتر رضا
 30آذر
زارعی ،دکتر نوید نیلفروشان و دکتر رامین دانشور)
 -1دکتر حیدر امینی به عنوان رییس و دکتر رضا زارعی به عنوان نایب رییس
کمیتهانتخابشدند.
 -2دکتر رامین دانشور به عنوان مسئول هماهنگی سایت این گروه فوقتخصصی
انتخابشد.
 -3مقرر شد جلسات گروه فوقتخصصی گلوکوم به صورت فصلی برگزار شود.
 -4گروه فوقتخصصی گلوکوم ایران به غیر از برنامه روز پیش کنگره ،یک برنامه
دیگر در یکی از شهرستانها طي سال  92برگزار میکند.
 -5مصوب شد با ارسال نامه به رؤسای انجمن در استانها و گروه چشمپزشکی
اس��تانها آمادگی این گروه فوقتخصصی برای برگ��زاری کنفرانس در آن
شهرستان به اطالع رسيده و موافقت آنان اخذ شود.
-6اسامی مهمانان خارجی گروه گلوکوم در کنگره بیستوسوم مشخص شد.
مصوبات گروه فوقتخصصی استرابیسم
(ب��ا حضو دکتر ضیاءالدین یزدیان ،دکتر عباس باقری ،دکتر
 23آذر
محمدرضا اکبری ،دکتر مصطفی سلطان سنجری و دکتر رضا
امیری)
-1دکتر ضیاءالدین یزدیان به عنوان رییس و دکتر مصطفی سلطان سنجری به
عنوان نایب رییس کمیته انتخاب شدند.
-2دکتر رضا امیری به عنوان مسئول هماهنگی سایت این گروه فوقتخصصی
برگزیدهشد.
-3دکتر محمدرضا اکبری به عنوان دبیر برنامه گروه فوقتخصصی استرابیسم
توسومین کنگره ساالنه چشمپزشکی ایران انتخاب شد.
ایران در بیس 
 -4ای��ن گروه فوقتخصصی به جز برنامه پیش کنگره ،در هر فصل یک برنامه
(ساالنه 5برنامه)برگزارمیکند.
-5برنامه روز پیشکنگره  4ساعت است که ریز برنامهها توسط دکتر محمدرضا
اکبری به انجمن ارائه میشود.
-6اسامی مهمانان خارجی گروه استرابیسم در کنگره بیستوسوم مشخص شد.
مصوبات گروه فوقتخصصی اکولوپالستیک
(با حضور دکتر علی صادقی طاری ،دکتر سلطان حسین سالور،
 5دی
دکتر محمد ابریشمی  ،دکتر محسن بهمنی کشکولی و دکتر
سیدضیاءالدینطباطباییمحمدی)
 -1دکتر علی صادقی طاری به عنوان رییس و دکتر سلطان حسین سالور به عنوان
نایبرییسگروهانتخابشدند.
 -2دکتر محسن بهمنی کشکولی به عنوان مسئول روابط بینالمللی و برنامههای
علمی گروه و مسئول سایت برگزیده شد.

 -3گروه فوقتخصصی پالس��تیک و ترمیمی چش��مایران در س��ال  2برنامه
فوقتخصص��ی برگزار میکند که یکي در بهار( حدودخرداد ماه) در یکی از
شهرستانها و دیگری برنامه روز پیشکنگره است.
-4دکترمحمدابریشمیبهعنوانمسئولبرنامهفوقتخصصیکنگرهبیستوسوم
و دکتر طاهر رجبی به عنوان همکار وي انتخاب شدند.
-5گ��روه در هر فصل يك برنام��ه درون گروهی در س��الن اجتماعات انجمن
چشمپزشکیایرانبرگزارمیکند.
 -6برنامه علمی سال  92خرداد ماه در گیالن برگزار میشود .دکتر آبتین حیرتی
به عنوان مسئول این برنامه معرفی شد.
 -7برنامه علمی س��ال  93خرداد ماه در مشهد برگزار میشود و دکتر محمد
اعتضاد رضوی مسئول آن است.
 -8برنامه علمی سال  94خرداد ماه در تبریز به مدیریت دکتر رضا نبئی برگزار
خواهد شد.
 -9برنامه علمی سال  95اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود و دکتر ناصر
اوجی مسئولیت آن را برعهده دارد.
 -10مصوب شد دکتر علي صادقی طاری ضمن نامهنگاری با برخی چشمپزشکان
توسوم
فوق تخصص این رشته ،برنامههای پیشنهادی آنان برای کنگره بیس 
را دریافت کند.
توسوم متعاقباً اعالم
 -11اسامی سخنرانان این گروه فوقتخصصی در کنگره بیس 
خواهد شد.
مصوبات گروه فوقتخصصی قرنیه و سگمان قدامی
(با حضور دکتر سید حسن هاشمی ،دکتر محمد علی جوادی
 23آذر
 ،دکتر رامین صلوتی ،دکتر فرید کریمیان)
 -1دکتر سید حسن هاشمی به عنوان رییس و دکتر فرید کریمیان به عنوان نایب
رییس گروه انتخاب شدند.
 -2گروه فوقتخصصی سگمان قدامی هر سال  2برنامه در بهار و زمستان(غیر از
روز پیشکنگره) در شهرستانها برگزار میکند.
 -3برنامه بهار سال  92در شیراز با عنوان  cataractاز چهارشنبه  25تا جمعه
 27اردیبهش��ت برگزار میشود .روز پنجشنبه  26اردیبهشت به گروه فوق
تخصصی سگمان قدامی اختصاص دارد که مباحث آن متعاقباً اعالم خواهد
شد.
 CXL-4و  Ringبه عنوان برنامههای این گروه فوقتخصصی در زمستان 92
انتخابشد.
 -5اسامی پیشنهادی مهمانان خارجی برای شرکت در کنگره بیستوسوم اعالم
و مقرر شد با آنها نامهنگاری شود.
مصوبات گروه فوقتخصصی ویتره و رتین
(ب��ا حضور دکتر حمید احمدیه  ،دکتر محمد ریاضی ،دکتر
 23آذر
مهدی مدرس زاده ،دکتر مسعود ناصریپور و دکتر سیامک
مرادیان)
-1دکت��ر حمید احمدیه به عنوان رییس و دکتر محمد ریاضی به عنوان نایب
رییس گروه انتخاب شدند.
 -2گروه فوقتخصصی ویتره و رتین ایران در سال  2برنامه دارد که یکی از آنها در
سال  92همزمان با سمینار ساالنه فارابی برگزار میشود و برنامه دیگر ،همان
برنامه روز پیشکنگره است.
 -3دکتر محمد ریاضی به عنوان مسئول برنامه اردیبهشت سال  92معرفی شد.
این برنامه در سالهای آتی در یکی از شهرستانها برگزار میشود.
 -4دکتر رضا کارخانه به عنوان مسئول برنامه فوقتخصصی ویتره و رتین در روز
پیش کنگره سال  92معرفی شد.
 -5تعدادی از مهمانان خارجی کنگره بیستوسوم معرفی شدند .قرار شد تعداد
نهایی آنان مشخص شود.
-6برنامه بهار سال  93در تبریز و برنامه سال  94در کرمانشاه برگزار خواهدشد.
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بسمه تعالي
روز چهارم اسفند ماه سال  91انتخابات سازمان نظام پزشكي در محيطي
آرام و مناسب شأن جامعه پزشكي ،با نظارت همكاران پزشك برگزار گرديد.
ضم��ن عرض تبريك به آنان ك��ه انتخاب ش��دند ،از خداوند متعال توفيق
روزافزونشان را در خدمت به جامعه ،اعتالي مقام پزشك و استيفاي حقوق
پزشكان زحمتكش خواستاريم .انتخابات صنفي فضايي است نسبتاً مناسب
تا اعضا با ش��ركت فعال و برگزيدن اف��راد صالح به حمايت و دفاع از حق و
حق��وق صنفي خود بپردازند و عدم ش��ركت در چني��ن انتخاباتي عالوه بر
عدم اس��تفاده از حق فردي ،زمينه سوء استفاده فرصت طلبان از بيتفاوتي
غايبين را فراهم ميكند .تقريباً همه اعضا ميتوانند كانديد هيأت رييس��ه
نظام پزش��كي شوند ولي كساني كه پيوس��ته منتقد و معترضند ،ميتوانند
كانديد مناس��بي باشند ولي متأسفانه آنها فقط شكايت ميكنند و نه تنها
نامزد انتخابات نميشوند بلكه در رأيگيري نيز شركت نميكنند؛ اما چرا؟
كس��اني كه ش��جاعانه قدم پيش گذاش��ته و از اوقات كاري و استراحت
خود چشمپوش��ي كرده و حاضرند در يك  NGOفعال باش��ند قابل تقدير
و تش��كرند زيرا قبول مسئوليت در يك  NGOهيچگونه منافع مادي ندارد.
بنابراين شايسته است همه اعضا از منتخبين جامعه پزشكي حمايت كرده
و پشتيبان آنها باشد تا آنها نيز با قدرت مدافع حق و حقوق اعضا گردند ،در
غير اينصورت هيأت رئيسه فاقد قدرت الزم و نقش موثر در پيشبرد منافع
و دفاع از حق اعضا خواهد بود .جاي بس��ي گله و تأس��ف دارد كه عليرغم
اطالعيه انجمن چش��م پزش��كي ايران كه آقاي دكتر احمد ش��جاعي را به
عنوان تنها نماينده چشم پزشك در تهران معرفي كرده بود ،چشم پزشكان
استقبال مناسبي از انتخابات به عمل نياوردند و ميزان مشاركت آنها كمتر
از  7درص��د بود .پس از ش��ش دوره اينبار يك چش��م پزش��ك به عنوان
هيآت رئيس��ه نظام پزشكي انتخاب ش��ده است .ما انتخاب ايشان را به فال
نيك گرفته ،بهوي تبريك ويژه عرض مينماييم و از خداوند توفيق خدمت
صادقانه و تأثير گذاري چون گذشته را براي او آرزومنديم.
دكتر امين اهلل نيك اقبالي

Achievement Award

دکتر س��یدجواد هاش��میان و دكتر پدرام همراه در س��ال  2012موفق به
دریافت  Achievement Awardاز آکادمی چشم پزشکی آمریکا شد.
ای��ن جای��زه بر اس��اس امتی��از تجمیعی محاس��به م��ی ش��ود ،امتیازاتی
که ب��ا برگ��زاری کارگاه آموزش��ی ،ش��رکت در مباحث نشس��ت صبحگاهی
( ، )break fast meetingارائه فیلم آموزشی ،مقاله و پوستر علمی ،برگزاری
سمپوزیوم و یا برگزاری نشست های فوق تخصصی( )subspeciality dayدر
کنگره س��الیانه بدست می آید .همچنین این امتیازات به اعضای کمیته برگزار
کننده ،روسای دانشگاه ،اعضای هیأت امنا و برگزارکنندگان کارگاه های آموزش
مدیریت ،رئیس انجمن بازنشستگان ،نویسندگان و مرورگران علمی موضوعات
آموزشی آکادمی و مدافعان مسائل حقوقی چشم پزشکان تعلق می گیرد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که هر ف��رد در ازای هر یک از موارد فوق ،س��االنه تنها
میتواند  1امتیاز کس��ب کند و هر فرد در هر س��ال حداکثر میتواند  3امتیاز
بدست آورد .افرادی که در مجموع  10امتیاز بدست بیاورند کاندید دریافت این
جایزه هس��تند .اگر این امتیاز به  30برسد فرد کاندید جایزه ارشد( )seniorو
با  60امتیاز کاندید جایزه «یک عمر افتخار» می شود .در سالهای گذشته نیز
برخی از همکاران این جایزه معتبر علمی را دریافت کردهاند كه در اين فرصت
به ذكر نام ايشان بسنده ميكنيم.
دکت��ر حمی��د احمدیه ،دکتر مس��عود س��هیلیان ،دکتر محس��ن آذرمینا،
دکتر محمدحسین دهقان ،دکتر فرید کریمیان و دکتر مهدی مدرس زاده.
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افتخارآفرینیچشم
پزشکان در جشنواره های
رازی و ابن سینا
جش��نواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به منظور تجلیل از
مقام و منزلت پژوهش��گران ،اعضای هیأت علمی و دانشجویان
فرهیخته دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
در این جش��نواره از محققان ،محققان جوان غیر دانش��جو،
محققان دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشکی ،صاحبان
ابداعات و اختراعات در حیطه های علوم پزش��کی و محققانی
که تحقیقات آنها منجر به ارتقای نظام س�لامت ش��ده باشد،
تقدیر می شود .خوشایند ماجرا اینجاست که دکتر محمدعلی
جوادی و دکتر سیامک زارعی از همکاران چشمپزشک مان در
این دوره به عنوان پژوهشگران برتر برگزیده شدند.
همچنی��ن چهاردهمين جش��نواره ابن س��ينا نیز به منظور
تجليل از برترين هاي حوزه پژوهش و آموزش علوم پزش��كي
برگ��زار ش��د .در این دوره دکتر سیدحس��ن هاش��می عنوان
پژوهش��گر برتر باليني را كس��ب كرد .همچنی��ن دكتر خليل
قاسمي فالورجاني موفق به كسب عنوان پژوهشگر جوان شد.
چشم پزش��کان برگزیده دوره های مختلف جشنواره
تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دوره  :)1383(10دکت��ر حمی��د احمدیه  :دانش��گاه علوم
پزشکی شهید بهشتی  ،بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
دوره  :)1384(11دکتر محمدعلی جوادی :دانش��گاه علوم
پزشکی شهید بهشتی  ،بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
دوره  :)1385(12دکت��ر حمی��د احمدیه :دانش��گاه علوم
پزشکی شهید بهشتی  ،بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
دوره  :)1386(13دکتر مس��عود س��هیلیان و دکتر عباس
باقری لطف آبادی :دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی،
بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
دوره  - :)1387(14دکت��ر رضاکارخان��ه :دانش��گاه عل��وم
پزش��کی تهران  ،بیمارس��تان فارابی و دکتر محس��ن بهمنی
کش��کولی :دانشگاه علوم پزش��کی تهران  ،بیمارستان حضرت
رسول(ص)
دوره  - :)1388(15دکتر سیدحس��ن هاش��می :دانش��گاه
عل��وم پزش��کی ته��ران ،بیمارس��تان فارابی و دکت��ر محمد
پاکروان :دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیمارستان شهید دکتر
لبافی نژاد
دوره  - :)1389(16دکت��ر م��ژگان رضای��ی کنوی و دکتر
محمدرضا جعفری نسب :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 ،بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
دوره  - :)1390(17دکتر خلیل قاسمی فالورجانی :دانشگاه
علوم پزش��کی تهران  ،بیمارستان حضرت رسول(ص) و دکتر
علیرضا برادران رفیعی :دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

با بازنگری در سایت انجمن بخشهایی به آن افزوده شده است

کموکاستیها زیر تیغ کاربلدان

IRANIAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY

عقب ماندن از پیشرفتهای تکنولوژی از سرتا پا ضرر است؛ چه در هزینه،
چ��ه در انرژی و چه در طالی از دس��ت رفتنی وقت .ح��اال این یادآوری چه
ارتباط��ی ب��ه موضوعی دارد که قرار اس��ت درباره آن بنویس��یم ،تا پایان این
گزارش معلوم میشود.
انجمن چش��م پزش��کی ایران به عنوان یکی از فعال تری��ن و به روزترین
تش��کیالت صنفی کشور ،همواره در پی دسترس به تسهیالت مدرن و به روز
ت چشمپزشکان در گوشه و کنار این مرز و
برای افزایش کارایی و جلب رضای 
بوم داشته و دارد .بازنگری در سایت انجمن نیز با همین هدف از مهرماه سال
تودومین کنگره بینالمللی آغاز و جلساتی برای
گذشته یعنی پیش از بیس�� 
ارتقاء خدماترسانی الکترونیکی به همکاران برگزار شد.
دكتر «آرش عشق آبادي» مدير مسئول سايت انجمن درباره لزوم بازنگری
در آن توضیح می دهد« :س��ایت پیش از این کم وکاس��تیهایی داشت که از
سوی مسئوالن انجمن گوشزد ش��د .به عنوان مثال اطالعات آنچنان که باید
و ش��اید و امکانات نرماف��زاری اجازه میدهد ،طبقهبندی نش��ده بودند و نوع
طراحی به گونهای بود که به نظر میرس��ید ب��ه هم ریختگی اطالعات وجود
دارد .از س��وی دیگر اخبار طبقهبندی نش��ده بودند و در ورود دیتا هم مشکل
وجود داشت».
مسلم است که کموکاستیها نباید رفع و رجوع نشده باقی میماند بنابراین
جلس��اتی ب��رای بازبینی با حضور اف��راد مختلف و صاحبنظ��ر در این زمینه
برگزار ش��د و در نهایت به جمعبندی کلی درباره طراحی س��ایت و نیازهای
آن رسیدند .وی دراین زمینه میگوید«:برای تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی
به چشمپزشکان و افراد عادی ،قرار شد سایت انجمن ،به گونهای طراحی شود
که ورود اطالعات توس��ط چشمپزش��کان به راحتی ممکن باشد و بتوانند با

استفاده از کلمه کاربری (شماره نظامپزشکی) و کلمه عبور (شماره عضویت در
انجمن) بیوگرافی ،تخصص ،نشانی مطب و سوابق کاری خود را وارد یا تصیح
و به روز کنند تا بدین ترتیب دسترس��ی س��ایر همکاران و عموم مردم به این
اطالعات میسر شود .نقش نظارتی کمیته رعایت موازین حرفهای و اخالق در
چشمپزشکی در این بین پررنگ است .بدین ترتیب که اگر اطالعات نادرست و
خالف واقع از سوی چشمپزشک در سایت وارد شود ،این عمل از سوی کمیته
مذکور قابل پیگیری است.
دکتر عش��ق آبادی درباره بخشهای اضافه ش��ده به سایت انجمن تصریح
میکند« :بخش آموزش از طریق سایت در حال راهاندازی است و با فعال شدن
آن ،چشمپزشکان از طریق سایت در سرفصلهای مختلف ،آموزش میبینند.
بخشهای چشمپزش��کان جوان و امور رفاهی هم به زودی فعال میشوند تا
چشمپزشکان بدین طریق از امکانات سایت بهر ه بیشتر ببرند».
وي با ذكر اينكه مس��ئوليت فني س��ايت بر عهده مهندس احسان رضايي
اس��ت ،میافزاید« :پیشبینی ش��ده که پرداخت حق عضویت س��االنه و ثبت
فیش از طریق صفحه ش��خصی هر چشمپزش��ک میسر باش��د .از سوی دیگر
امکانی مهیا شده تا ویرایش یا تکمیل مشخصات ،تکمیل یا تغییر آدرس برای
مکاتبات و ارتباط بین همکاران از طریق س��ایت انجام شود و البته بخشهای
مربوط به نام ،سوابق کاری و نشانی مطب برای عموم قابل مشاهده باشد».
دکتر عش��ق آبادی با تأکی��د بر اینکه چشمپزش��کان میتوانند در صفحه
شخصی ،دیدگاههای خود را برای ارتقاء خدمات سایت به مدیر آن اعالم کنند،
افزود« :در همین جا از فرصت اس��تفاده ک��رده و از تمامی همكاران عالقمند
برای كمك به هر چه بهتر شدن سايت انجمن چه به صورت همكاري مستقيم
و چه با ارسال مطالب صنفي و آموزشي دعوت می کنیم».
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 در بهار شیرازJoint Meeting
گروه تخصصی جراحان قرنیه و رفرکتیو ایران همزمان با بيس��ت و يكمين س��مینار س��الیانه انجمن چش��م پزشکی شاخه اس��تان فارس در تاريخ
 برای کسب اطالعات بیشتر و ثبتنام در این برنامه به سایت سمینار شیراز به. برگزار میکندJoint Meeting  در شهر شیراز يك92  ارديبهشت26
. مربوط به دبیرخانه سمینار تماس بگیرید0711-2273526  مراجعه کنید یا با شمارهhttp : // fos.sums.ac.irنشانی
:جزئیات این برنامه به شرح زیر است
8:00 – 10:00
Speaker(s)

Title

Time

دکترسپهرفیضی

Basic concept of IOL calculation

8:00 – 8:10

دکترمهدی خانلری

Advanced IOL calculation (different devices)

8:10 – 8:20

دکترمحمد نعیم امینی فر

IOL calculation in high myopia and high hyperopia

8:20 – 8:30

دکترسیدمحمدرضا طاهری

IOL calculation in Keratoplasty (PK, PRK, LASIK)

8:30 – 8:40

دکتر حسینجمالی

IOL calculation after vitroretinal surgery

8:40 – 8:50

دکترمحمدرضا روحانی

IOL calculation in pediatric cataract

8:50 – 9:00

 دکترامیرهوشنگ بهشت-دکترمحمدرضا صداقت
 دکتر حسین-دکترحمیدرضا جهادی حسینی-نژاد
دکتر محمدعلی زارع مهرجردی-محمدربیع

Panel Discussion

9:00 – 10:00
1392 خبــرنـامـه شماره دوم اردیبهشت

IOL calculation session

 استراحت10:00 - 10:30

10:30 - 13:00

Advanced phacoemulsification and cataract surgery in difficult cases

Speaker(s)

Title

Time

دکتر محمد زارع جوشقانی

Phacoemulsification in High Myopia

10:30 – 10:38

دکترمحمدرضا پناهی

Phacoemulsification in Hyperopia

10:38 – 10:46

دکترمحمد میرزایی

Phacoemulsification in Zonular weakness

10:46 – 10:54

دکتر محمدرضا فالح تفتی

Phacoemulsification in Hard Nucleus

10:54 – 11:02

دکتر سیامک قنواتی

Phacoemulsification in posterior polar cataract

11:02 – 11:10

دکتر حمید نوروزی

Phacoemulsification in coloboma

11:10 – 11:18

دکتر شهرام بامداد

Phacoemulsification in Eye following vitroretinal surgery

11:18 – 11:26

دکتر محمود نجابت

Phacoemulsification in Traumatic cataract

11:26 – 11:34

دکترامیر فرامرزی

Phacoemulsification in subluxated lens

11:34 – 11:42

دکترسعید شاه حسینی

Combined cataract and keratoplasty (triple surgery) (PK, DLK, LK)

11:42 – 11:50

دکترعلیرضا برادران رفیعی

Phacoemulsification in ocular surface disorder

11:50 – 11:58

دکترساسان نیکنام

Phacoemulsification in FED

11:58 – 12:06

-دکترسیدحسن هاشمی
دکترسیدمهدی حسینی
-دکترمحمود جباروند-تهرانی
-دکترسیدمحمد قریشی
دکترعلیرضا فروتن

Panel Discussion

12:06 – 13:00

13:00-14:30 ناهار و نماز
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Management of complications during phacoemulsification

14:30-16:00

Time

Title

)Speaker(s

14:30 – 14:38

Incision: Descementstrping, Defective wound contruction

دکترمحمد جعفرقائم پناه

14:38 – 14:46

Complication in capsulorhexis and Hydro dissection

دکترسیدرضا غفاری

14:46 – 14:54

Floppy iris syndrom

دکتر نادر نصیری

14:54 – 15:02

Iris defect management

دکترمحمد امین سیدیان

15:02 – 15:10

)Posterior capsule tear and vitreous loss (Causes

دکترمحمدرضا شجاع

15:10 – 15:18

)IOL malposition (subluxated, dislocated IOL

دکترکاظم امان زاده

15:18 - 15:26

IOL implantationwithout capsular support

دکترخسرو جدیدی

15:26 – 16:00

Panel Discussion

دکترمحمدعلی جوادی-
دکترحسن رزمجو-دکترفیروزه
رحیمی-دکتربهرام عین الهی -
دکترحسین موحدان

Premium IOL and Femtosecond Cataract Surgery

IRANIAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY

 16:00 – 16:30استراحت

16:30-18:30

Time

Title

)Speaker(s

16:30 – 16:38

Spherical vs. aspheric IOL

دکترمهرداد شمشیری

16:38 – 16:46

)Toric IOL (indication, Contraindication, Types

دکترافشین لطفی صدیق

16:46 – 16:54

)Toric IOL (Surgical techniques and complications

دکتر شهاب حیدریان

16:54 – 17:02

)Multifocal IOL: (Indication, Contraindications, types

دکترمصطفی نادری

17:02 – 17:10

)Multifocal IOL: (Surgical techniques and complications

دکتر علی غالم نژاد

17:10 – 17:18

)Accommodative IOL: (Indication, Contraindications, types

دکترحسین آقائی

17:18 – 17:26

)Accommodative IOL: (Surgical techniques and complications

دکترمهرداد محمدپور

17:26 – 17:34

Femtosecond Cataract Surgery basic concept and techniques

دکترمحمدرضا جعفری نسب

17:34 –17:42

Outcome and complication of femto- cataract surgery

دکترمحمد حافظ نوروزی زاده

17:42 – 18:30

Panel Discussion

دکترفرید کریمیان-دکترسیدجواد
هاشمیان -دکترسیدناصرهاشمیان
دکتررامین صلوتی-دکترسید محمد
میرآفتاب

افتخاری دیگر برای ایران

همه ما دکتر غالمعلی پیمان را میشناسیم .وی ازاعضای تاالر مشاهیرچشمپزشکی جهان و مهمترین دلیل
شهرتش اختراع وسايل متعدد جراحي و تكنيكهاي مختلف درماني و جراحي در رشته ويتره و رتين و حتي
لیزیک ميباشد و تا كنون از وی بیش از  ۱۳۵عنوان اختراع به ثبت رسیده است.
او در دسامبر  ۲۰۱۲میالدی برنده مدال ملی فناوری و نوآوری از سوی رییس جمهور ایاالت متحده شد.
دکتر پیمان اهل ش��یراز اس��ت .در  ۱۹س��الگي تصميم گرفت برای تحصیل در رشته پزشکی راهي آلمان
ش��ود .اين تصميم خيلي زود عملي ش��د و او در س��ال  ۱۳۴۱از دانشگاه دویسبورگ مدرک دکتری حرفهای
دريافت كرد .دوره تخصصي چشمپزشکی را هم در دانشگاه اسن آلمان به پایان رساند و سپس برای گذراندن
دورههای تکمیلی راهي ایاالت متحده امریکا شد .دكتر پيمان از حدود  40سال پيش به عنوان استادیار گروه
چشمپزشکی دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس مشغول فعالیت شد و در حال حاضر استاد دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه آریزونا است .انجمن چشمپزشكي ايران اين موفقيت بزرگ را طي نامهاي به دكتر پيمان تبريك گفت.
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برگزیدگان کنگره بیست و دوم را بشناسیم
کنگره پیشین مانند هرسال در رشته های مختلف برگزیدگانی داشت که نشریه متعلق به شما ،بر خود وظیفه می داند با ذکر اسامی این عزیزان گامی
در جهت قدردانی از آنان بردارد که با سعی و تالش به رونق هرچه بیشتر این رویداد علمی کمک کردند.

عنوان مقاله

نوع مقاله

نویسنده

گروه فوق تخصصی

مرکز

Intravitreal Fasudil Injection As a New
Modality of treatment in Recent Onset
Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic

سخنرانی

Neuropathy
Relationship Between Foveal Thickness and
Amblyopia

سخنرانی

Oral Azithromycin Versus Doxycycline in
Posterior Blepharitis: A Randomized Clinical
Trial

سخنرانی

High Prevalence of Angle Closure Disease
in Siblings of Patients with Primary Angle

سخنرانی

;Chronic Endogenous/Autoimmune Uveitis

سخنرانی

Closure (Glaucoma
Gauges Vitrectomy for Complicated-25
خبــرنـامـه شماره دوم اردیبهشت 1392

Predictors of Outcomes
Thickness Choroidal Map and Correlation
With ICG and OCT Changes in Central
Serous Chorioretinipathy
Genotype – Phenotype Correlation in
Iranian Patients with Retinoblastoma

سخنرانی

سخنرانی

Results of Performing DMEK in Patients
with Pseudophakic Bullous Keratopathy and

سخنرانی

Performance of Keraring ICRS Model in

سخنرانی

Fuchs Endothelial Dystrophy
Corneal Topographic and Refractive
Early and Moderate Keratoconus
Modified Randleman Scoring System for
Risk Assessment of Post-LASIK Ectasia
Large Orbital Cholesterol Granulomas:
Report of Three Cases
A Study of Surgical Results of Monocular
Elevation Deficiency
The Evaluation of Oxidative Stress Markers
in Patients with Glaucoma
Corneal Biomechanical Changes after
Cross-Linking for Keratoconus

سخنرانی
پوستر
پوستر
پوستر
پوستر

دکتر رامين نوري نيا و
همکاران
دکتر ژاله رجوي و
همکاران

نوروافتالمولوژی

استرابیسم

استادیار – دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی
استاد– دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی

دکتر محسن بهمني

پالستیک و ترمیمی

استاد-دانشگاه علوم

كشكولي و همکاران

چشم

پزشکی تهران

دکتر شاهين يزدانی و
همکاران
دکتر مسعود سهيليان و
همکاران
دکتر محمد مهدی زعفرانی
و همکاران
دکتر مسعود ناصري پور و
همکاران
دکتر سيدحسن هاشمي و
همکاران
دکتر كاظم امان زاده و
همکاران
دکتر سيدمحمد ميرآفتاب
و همکاران

گلوکوم

ویتره و رتین

چشم پزشک

انکولوژی چشم

قرنیه و رفراکتیو

قرنیه و رفراکتیو

قرنیه و رفراکتیو

دانشیار – دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی
استاد– دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی
رزیدنت چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
استاد-دانشگاه علوم
پزشکی تهران
استاد-دانشگاه علوم
پزشکی تهران
چشم پزشک -بیمارستان
چشم پزشکی نور
چشم پزشک -بیمارستان
چشم پزشکی نور

دکتر سیده سیمیندخت

پالستیک و ترمیمی

رزیدنت چشم پزشکی

حسینی و همکاران

چشم

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمدرضا طالب نژاد
و همکاران
دکتر آرزو ميرآفتابي و
همکاران
دکتر محمدرضا صدقي پور
و همکاران

استرابیسم
گلوکوم
قرنیه و رفراکتیو

دانشیار -دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
استادیار-دانشگاه علوم
پزشکی تهران
استادیار-دانشگاه علوم
پزشکی تبریز

Comparison of Two Treatments:
Laser Therapy and Anti VEGF Versus
Laser Therapy Alone in Visual Acuity
Improvement of Diabetic CSME Patients
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پوستر

دکتر محمدمهدي مطهري و
همکاران

ویتره و رتین

استادیار-دانشگاه علوم
پزشکی گلستان

Corneal Inlay for Presbyopia

ویدیو

دکتر سيدحسن هاشمي

قرنیه و رفراکتیو

استاد-دانشگاه علوم
پزشکی تهران

Triple DMEK Procedure: Simultanous
Cataract Surgery and Descmet Membrane
Endothelial Keratoplasty (DMEK): Video and

ویدیو

Surgical Technique
Heavy Silicone Oil Removal without Suction
Pump; A Surgical Technique
Upper blepharoplasty approach to medial
eyebrow lift and frown line smoothening

ویدیو
ویدیو

دکتر سيامك زارعي
قنواتي
دکتر خليل قاسمي
فالورجاني

قرنیه و رفراکتیو

ویتره و رتین

استادیار-دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
استادیار-دانشگاه علوم
پزشکی تهران

دکتر محسن بهمني

پالستیک و ترمیمی

استاد-دانشگاه علوم

كشكولي

چشم

پزشکی تهران

نتایج انتخابات در برخی از شاخههای استانی انجمنچشمپزشکی ایران

باالخ��ره پس از بررس��یهای فراوان ،کاندیداتوری چشمپزش��کان ب��رای عضويت در
هيأت مديره ش��اخههای اس��تانی انجمن ،برگزاری انتخابات و تأیید و تنفیذ انجمن
چشمپزشکی ایران ،فعالیت هیأت مدیرههای جدید در استانهای مختلف کشور برای
مدت  3سال آغاز شد .حتماً خبر داريد كه تعداد اعضاي هيأت مديره در استانهايي
كه كمتر از  25نفر چشمپزشك دارند 3 ،نفر و در صورتيكه تعداد چشمپزشكان فعال
بيش از  25نفر باش��د 5 ،نفر خواهد بود .برای آش��نایی بیشتر با اعضای جدید هیأت
مدیرههای انجمنهای چشمپزشکی استانها ،این مطلب را بخوانید.
نتایج انتخابات استان البرز
تاریخ برگزاری 22 :خرداد
منتخب��ان :دکت��ر ابوالحس��ن ملکفر(ریی��س) ،دکتر حس��ین علیمردانی
(نایب رییس) ،دکتر علیرضا کاملی ،دکتر فاطمه حقبین ،دکتر منصور تیموری
و دکتر مرتضی فیروزبخت(بازرس)
نتایج انتخابات استان فارس
تاریخ برگزاری 8:تیر
منتخب��ان :دکتر س��یدحمیدرضا جه��ادی ش��یرازی(رییس) دکتر عباس
عطارزاده(نایب رییس) دکتر زهرا قائمی ،دکتر نادر کاویان ،دکتر علیرضا رضوان
و دکتر رقیه ماندگار(بازرس)
نتایج انتخابات استان گیالن
تاریخ برگزاری 2 :شهریور
منتخب��ان :دکتر حس��ن بهب��ودی (رییس) ،دکتر یوس��ف علی��زاده ،دکتر
محمدجواد محمدی ،دکتر حس��ین یوردخانی ،دکت��ر محمدعلی چینیچیان
مقدم ،دکتر پنجتن پناه(عضو علیالبدل) و دکتر بهروز فائز(بازرس)
نتایج انتخابات استان یزد
تاریخ برگزاری 19 :آذر
منتخبان :دکتر محمد رضا ش��جاع(رییس) ،دکتر مسعودرضا معنویت(نایب
ریی��س) ،دکتر محمد عبدلی ،دکتر منیژه مهدوی ،دکتر رمضانی و دکتر احمد
قطبزاده(بازرس)
نتایج انتخابات استان اردبیل
تاریخ برگزاری 17:دی
منتخب��ان :دکت��ر منصور جعفرینمین(ریی��س) ،دکتر رحیم منصوری،
دکترفریدون کرامتپناه و دکترطاهر سلیمانی(بازرس)
نتایج انتخابات استان سیستان و بلوچستان
تاریخ برگزاری 12 :بهمن
منتخبان :دکتر حس��ینعلی شهریاری (رییس) ،دکتر محمدنعیم امینی فرد
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هیأت مدیره جدید در استانها

(نایب رییس) ،دکتر مل��ک فاضلی ،دکتر حبیباهلل زنجانی (عضو علیالبدل) و
دکتر محمد اریش(بازرس)
نتایج انتخابات استان مازندران
منتخب��ان :دکتر کیومرث نوروزپ��ور دیلمی(رییس) ،دکتر عزتاهلل
پورعبداهلل(نای��ب ریی��س) ،دکتر علی اصغری ،دکتر مجید رضا ش��یخ
رضایی ،دکت��ر منوچهر حداد الریجانی(عضو علیالب��دل) و دکتر علی
قدیری (بازرس)
نتایج انتخابات استان قم
تاریخ برگزاری 14 :بهمن
منتخب��ان :دکتر س��ید احمد جنابان(ریی��س) ،دکتر احم��د رحیمی(نایب
رییس) ،دکتر محمدباقر تالشان(عضو علیالبدل) و دکتر علی حکیمی(بازرس)
نتایج انتخابات استان کرمانشاه
تاریخ برگزاری 28 :بهمن
(استان کرمانشاه تا پیش از این ،انجمن چشمپزشکی نداشت و برای
نخس��تین بار این تش��کل با حضور چشمپزش��کان در این استان شکل
گرفته است).
منتخبان :دکتر حمید آریاییتبار ،دکتر فریبا شیخی شوشتری ،دکتر جلیل
امیدیان ،دکتر لیال رضایی(عضوعلیالبدل) و دکتر محمود مبلغی(بازرس)
نتایج انتخابات استان خوزستان
تاریخ برگزاری 3 :اسفند
منتخب��ان :دکتر غالمرض��ا خاتمینیا ،دکتر محبوبه قادرپن��اه ،دکتر مهران
ویس��یزاده ،دکتر منوچهر برات ،دکتر عباس خاننژاد ،دکتر فروزان یزدیزاده
(عضوعلیالبدل) و دکتر محمدرضا صادقیان(بازرس)
نتایج انتخابات استان آذربایجان شرقی
تاریخ برگزاری 14 :اسفند
دکتر داود قرهباغی (رییس) ،دکتر عبداهلل شناس��ی (نایب رییس)،
دکتر افش��ین لطفی صدیق ،دکتر محمدرض��ا صدقیپور ،دکتر دیما
عندلی��ب ،دکتر علیرض��ا جوادزاده(عضو علیالب��دل) و دکتر محمود
ناطقی(بازرس)
نتایج انتخابات استان آذربایجان غربی
تاریخ برگزاری 14 :اسفند
منتخبان :دکتر غالمرضا محمدزاده قوشچی (رییس) ،دکتر نورالدین شریفی
(نایب رییس) ،دکتر نادر سیفی ،دکتر فرخ کنگرلو (عضو علیالبدل) و دکتر احد
بقال صدریفروش(بازرس)
15

دبیرکل انجمن چشمپزشکی ایران به رییس
سازمان صدا و سیما نامه نوشت

جلوگیری از تضییع حقوق
چشمپزشکان

خبــرنـامـه شماره دوم اردیبهشت 1392

حساسیت موضوعات مطروحه در زمینه علم چشمپزشکی و وابستگی تمام و کمال
آنها به س�لامت جامعه ،همچنين لزوم نظارت فردي متخصص بر نحوه اعالم اين
موارد در رس��انههای دیداری و ش��نیداری (چه در ساخت برنامههای عامالمنفعه و
چه بهصورت انعکاس اخبار تازهها و ابداعات) برهیچکس پوش��یده نیست .انجمن
چشمپزش��کي ایران با تأکید بر ضرورت و اهمیت این موضوع با ارس��ال نامهای به
ریاست س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری اس�لامی ایران ،درصدد اصالح مسیر
پوشش اخبار مربوط به پیشرفتهای این رشته در کشور و حضور چشمپزشکان در
برنامههای این رسانه جمعی برآمده است .متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس ضرغامی
رییس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام
همانطور که استحضار دارید کشورمان در عرصه چشمپزشکی نوین پیشرفتهای
قابل توجهی داشته است؛ به گونهای که اکنون سرآمد کشورهای منطقه بوده و در
دنیا نیز از جایگاه ویژهای برخوردار هس��تیم .این پیشرفتها حاصل تالش بیوقفه
چشمپزشکانی است که در مراکز چشمپزشکی سطح کشور اعم از دولتی و خصوصی
فعالیتهای همه جانبه آموزشی ،پژوهشی و درمانی در این رشته پزشکی داشتهاند.
برخی از همکاران محترم چشمپزش��ک عالقهمند به نوآوری و به روز بودن ،چه در
مراکز استانها و چه در تهران در اراتباط با تکنیکهای جدید جراحی چشم پیشگام
هستند و به همین دلیل افتخار کسب عنوانهای اولین را از آن خود کردهاند .ثبت
این عناوین در مجموعه وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزشکی مراحل قانونی
خاص خود را دارد .در مواردی هم که ثبت نشده باشد از طریق انجمن چشمپزشکی
ایران قابل استعالم است .بدیهی است هر یک از رویدادها زمانی امکان اعالم عمومی
و اطالعرس��انی خواهد داش��ت که در مراجع قانونی ثبت شده باشند و مرجع ثبت
این نوآوریها ،وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی است .با توجه به موارد
فوقالذکر و اینکه بعضاً ش��اهد بازتاب اغراقآمیز اخبار چشمپزشکی در رسانه ملی
هس��تیم و این نوع بازتاب موجبات سرخوردگی سایر همکاران و شاغالن در مراکز
چشمپزش��کی را (که به گواهی مستندات و ش��واهد ً
قبال آغازکننده آن تکنیک
جراحی چشم بودهاند) فراهم میکند .خواهشمند است با دستور جنابعالی ترتیبی
اتخاذ شود تا در بخشهای مختلف خبری شبکههای صدا و سیما نسبت به بازتاب
خبری رویدادهای تازه چشمپزشکی تحت عنوان انجام تکنیک عمل جراحی چشم
برای اولین بار در کش��ور و  ...دقت نظر الزم اعمال ش��ود تا حقوق همکاران محترم
چشمپزشکی که واجد شرایط کسب اینگونه عناوین در اخبار هستند ،تضییع نشود.
این انجمن تخصصی ضمن تشکر از توجه رسانه ملی به بازتاب خبری رویدادهای
چشمپزش��کی به نمایندگی از جامعه چشمپزشکان ایران برای هرگونه همکاری با
بخشهای مختلف خبری آن سازمان اعالم آمادگی میکند.
                                                                دکتر سید حسن هاشمی
دبیرکل و رییس هیأت مدیره انجمن چشمپزشکی ایران  
ریاس�ت سازمان صدا و سیما پس از دریافت این درخواست از سوی
دبیر کل انجمن چشمپزش�کی کش�ور ،با تأکید ب�ر اهمیت موضوع
مطروحه ،به رییس ش�ورای سیاس�تگذاری سلامت و مدیر شبکه
سالمت سازمان صدا و سیما دس�تور داد« :اقدامات مقتضی در این
زمینه انجام و به بخشهای مختلف خبری ابالغ شود».
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

تعرفههای چشمپزشکی به هیچ
وجه کاهش نمییابد

ش و رایزنیهای مکرر انجمن چشمپزش��کی ایران با
ب��ه رغم تال 
مسئوالن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،در جلسه اخیر
اعضای هیأت مدیره انجمن با سرپرست وزارتخانه مذکور ،چشمانداز
روش��نی در مورد تعرفه جراحی بیماریهای چشم دریافت نشد اما
وزیر بهداشت بر کاهش نیافتن تعرفههای کنونی تأکید کرد.
دکتر س��ید «حسن هاشمی» دبیرکل انجمن چشمپزشکی ایران
ضم��ن اعالم این خبر گف��ت« :پس از انتصاب جن��اب آقای دکتر
طریق��ت به عنوان سرپرس��ت وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشکی ،هیأت رئیسه انجمن چشمپزشکی ایران برآن شد تا براساس
وظایف محوله و برای حمایت از چشمپزش��کان کشور ،پیگیر بحث
تعرفهها و شایعات پیرامون کاهش ضریب  kجراحی کاتاراکت شود؛
مس��ائلی که پس از مدتی سکوت ،با تغییر مدیریت کالن وزارتخانه
دوباره مطرح شده بود .به همین منظور در جلسهای که روز دوشنبه
 91/11/7ب��ا حضور دکتر طریقت برگزار ش��د ،اعضای هیأت مدیره
انجم��ن به بیان دیدگاههای خود و جامعه چشمپزش��کی مبنی بر
لزوم افزایش تعرفههای جراحی به ویژه در بیماریهای سطح چشم و
رشتههای استرابیسم و گلوکوم و دالیل آن پرداختند .در ادامه این
جلسه دکتر طریقت به چشمپزشکان اطمینان داد که تعرفهها برای
بخشهای خصوصی و دانشگاهی که متقاضی خودگردانی نیستند،
تغییر نخواهد کرد».
وی در مورد نتیجه مباحث جلس��ه فوق نیر توضیح داد« :پس از
تبادلنظ��ر و جمعبندی مباحث مطروحه در این نشس��ت ،میتوان
نتیجه گرفت چش��مانداز روش��نی  -حداقل در کوت��اه مدت -برای
موضوع تعرفهها وجود ندارد».
Wالزم به ذکر است در این جلسه عالوه بر وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی و دبیر کل انجمن چشمپزش��کی ای��ران ،دکتر
احمدیه ،دکتر نیک اقبالی ،دکت��ر جباروند بهروز ،دکتر ژاله رجوی
به عن��وان اعضای هیأت مدیره انجم��ن و همچنین دکتر منصوری
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر شجاعی رییس سازمان
پزشکی قانونی کش��ور ،دکتر فقیهی رئیس بیمارستان طرفه ،دکتر
جوادی مدیر گروه چش��م دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمدربیع
رئیس بخش چشم بیمارستان امام حسین(ع) نیز حضور داشتند.
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كنفرانس گلوكوم در خانه
چشمپزشكان ايران
گروه فوق تخصصي گلوكوم كار خود را از
4سال قبل آغاز كرد اما در دو سال نخست
فعاليته��اي آن چندان محس��وس نبود و
تنه��ا محدود به حض��ور در كنفرانسهاي
شهرستانهای مختلف ميشد.
«دكتر حي��در اميني» دبي��ر اين گروه
فوقتخصص��ي ميگوي��د« :ت��ا ام��روز 4
كنفرانس فصلي توس��ط اعضاي اين گروه
تش��كيل شده است و آخرين آن به صورت
مس��تقل در محل انجمن چش��م پزشكي
ايران كه خانه همه ماست برگزار شد .خوشبختانه در چند سال گذشته
ل انجمن با گروههاي فوق تخصصي بسيار دوستانه و اميدواركننده
تعام 
بوده است».
ش��ركت گس��ترده در كنفرانسهاي س��االنه شهرس��تانها ،حضور
در س��مينار فاراب��ي و كنگرههاي س��االنه انجم��ن از فعاليتهاي گروه
فوقتخصصي گلوكوم در سالهاي اخير بوده است.
دكت��ر اميني میافزاید« :گ��روه گلوكوم  24عضو فوق تخصص دارد
و تش��كيل كنفرانسهاي داخلي خاص اين افراد اس��ت كه اميدوارم در
آيندهاي نزديك بهشكل عمومي براي كليه همكاران برگزار شود».
كنفرانسهاي فصلي فرصتي براي تبادل ایدهها
دبير علمي كنفرانس زمستانی گلوكوم
ارائه مطالب مفيد علمي در غالب كنفرانس،
خبرهاي داغ چش��م پزش��كي و ويدئوهاي
ج��ذاب را فرصتي ب��راي تب��ادل منطقي
افكار و ایدهها میان همكاران فوق تخصص
دانست.
«دكت��ر قاس��م فخرايي» گف��ت« :اين
نشس��تها طبق برنامه قبل��ي برگزار و در
آن ي��ك موضوع مش��خص علمي به بحث
گذاشته ميشود .تقويم اين برنامهها ساالنه
است و مسئول هر فصل از قبل مشخص ميشود .قرار بود برنامه زمستان
در چابهار یا كيش تشكيل شود اما به دليل مشكالت اقتصادي اين امر
محقق نشد و اين كنفرانس در سالن انجمن چشمپزشكي ايران تشكيل
گردید».
مس��ئول بخش گلوكوم بيمارستان فارابي ،اظهار داشت« :جلسههاي
گروه فوقتخصصي گلوكوم بس��يار نوپا است و اگر فضاي مناسبي به آن
اختصاص يابد ،از س��اير همكاران براي حضور در اين نشس��تها دعوت
خواهيم كرد .تالش ميكنيم اين مسئله در برنامههاي آتي رعايت شود
و عالوه بر آن مباحث ارائه شده در وبسايت انجمن قرار گيرد».

رييس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت خبر داد

اختصاص ارز مبادلهاي
به جاي مرجع

با پیگیری ریاست انجمن چش��م پزشکی ایران ،نشست مشترك
ش��ركتهاي تجهیزات چشم پزش��كي ايران با رییس سازمان غذا و
دارو وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي برگزار شد .در این
جلس��ه در خصوص رفع مسايل و مشكالت ارزي مربوط به كاالهاي
چشم پزشكي بحث و تبادل نظر صورت گرفت و طی آن از تخصيص
ارز مبادلهاي به جاي ارز مرجع از ابتداي سال  1392خبر داده شد.
در این جلسه دبیر انجمن چشم پزشکی با تأكيد بر افزايش دامنه
مش��كالت ارزي و تأثير آن بر واردات كاالهاي چش م پزشكي و نحوه
قيمت گذاري آنها گفت« :وضعيت تخصيص ارز مرجع به شركتهاي
وارد كننده اقالم و تجهيزات چشم پزشكي نامعلوم بوده و اين مسئله
بر قيمتگذاري و عدم تناسب آن با هزينهها تاثير محسوسي داشته
است».
ریيس انجمن چش م پزش��كي ايران افزود« :ما از مسئوالن وزارت
بهداش��ت انتظار داري��م وضعيت تخصيص ارز مرج��ع و مبادلهاي و
اولويته��اي آن را معلوم كنند .مدیران ش��ركتها هم انتظار دارند
ضمان��ت اجرايي محكمي وجود داش��ته باش��د تا رقابت��ي خارج از
ش��يوههاي تعيين شده توس��ط سازمان ،بين ش��ركتهاي دولتي و
غيردولتي براي واردات كاالها ايجاد نشود».
در ادامه رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه حدود  168ميليون
دالر كاال در گمركات كشور در انتظار تخصيص ارز توسط بانكهاي
كارگزار است ،از چانه زني با بانك مركزي براي دريافت  200ميليون
دالر ارز مرجع خبر داد و گفت« :بعد از تش��كيل جلسههاي مكرر با
مسئوالن بانك مركزي و وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدامی جدي
در این م��ورد صورت نگرفت و فقط با تخصيص  13ميليون دالر ارز
موافقت شد».
« دكتر احمد ش��يباني » ادامه داد « :با توجه به مش��كالت پيش
آم��ده ،از س��ال  92ارز مبادلهاي با نرخ  2130توم��ان جايگزين ارز
مرجع ميش��ود و انتظار داريم ش��ركتهاي فع��ال در اين بخش از
وابستگي به ارز مرجع خارج شوند».
وی تاكي��د كرد ،س��ازمان غ��ذا و دارو نهايت هم��كاري خود را با
شركتها خواهد داشت و از هيچ تصميم سازندهاي دريغ نميكند.

چشم پزشکان محترم میتوانند نظرات و دیدگاههای خود در مورد
خبرنام�ه انجمن را از طریق پس�ت الکترونیک زی�ر به اطالع هیات
مدیره برسانند.
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