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باز هم صف ثبت نام حضوری
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سال هاست که ثبت نام در کنگره های سراسری چشم پزشکی به صورت 
اینترنتی انجام می شود و با اینکه در پایگاه اطالع رسانی انجمن چشم پزشکی 
ایران، نشریه چشم انداز و حتی با پیامک به همکاران چشم پزشک توصیه 
می ش��ود ثبت نام خود را در موعد مقرر و به صورت اینترنتی انجام دهند، 
اما هر ساله  شاهد هستیم که تعدادی از همکاران به دالیل مختلف، اینترنتی 
ثبت نام نکرده و این کار را به نخستین روز برگزاری کنگره موکول می کنند. 
به این ترتیب در صبح نخستین روز کنگره شاهد ازدحامی از متقاضیان در 
محل ثبت نام و تحویل کارت های شناس��ایی هستیم. همکاران ما هم در 
نخستین ساعت شروع کنگره به س��الن ثبت نام و تحویل کارت رفتیم و 
با تعدادی از شرکت کنندگان در بیست و چهارمین کنگره سراسری چشم 

پزشکی ایران صحبت کردیم.
دکتر بختیاری چشم پزشک ایالمی که در اردیبهشت ماه جاری نسبت به 
ثبت نام اینترنتی اقدام کرده است از روند ثبت نام، دریافت کارت و کیف 
بروشورهای اطالع رسانی اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه قبال ثبت نام 
انجام دادم خیلی به من کمک کرد. حداقل مجبور نش��دم برای ثبت نام در 

صفی طوالنی منتظر بمانم و به سهولت کارت و کیفم را دریافت کردم.
دکتر یوسف محبوب متخصص چشم پزشکی که از کشور افغانستان در 
بیست و چهارمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران شرکت کرده است 
نیز گفت: من به همراه تعدادی از همکارانم از کشور افغانستان به این کنگره 
دعوت شدیم و هر چند نتوانستیم به صورت اینترنتی برای شرکت در کنگره 
ثبت نام کنیم، اما توانستیم بدون هیچ مشکلی به صورت حضوری ثبت نام 

خود را انجام دهیم.
دکتر سیامک دل فزا که ثبت نام خود را به زمان برگزاری کنگره موکول 
کرده بود، از شلوغ بودن صف ثبت نام حضوری گالیه داشت. وی اضافه 
کرد: من در زمان ثبت نام اینترنتی در کنگره ثبت نام نکردم و اکنون برای ثبت 
نام حضور پیدا کرده ام که متاسفانه یک مقدار شلوغ است و وقت متقاضیان 

تلف می شود.
این چشم پزشک ادامه داد: ایراد دیگری که وجود دارد این است که در 
محل پذیرش دس��تگاه کارت خوان )POS( تدارک دیده نشده است و من 
 )ATM( مجبور ش��دم برای ثبت نام به دانشکده بروم از دستگاه عابر بانک
پول نقد دریافت کنم. وی اظهارامیدواری کرد که سال های آینده این مسایل 
برطرف و یک دستگاه کارت خوان در محل انجام ثبت نام تدارک دیده شود.
یک چشم پزشک دیگر که از کشور افغانستان برای شرکت در کنگره به 
تهران آمده است به خبرنگار چشم انداز گفت: ما در قالب یک تیم 20 نفری 
از کشور افغانستان دعوت شدیم و امروز توانستیم به سهولت با همان شرایط 

چشم پزشکان ایرانی در کنگره ثبت نام کنیم.
وی در مورد ثبت نام اینترنتی نیز گفت: در حساب های بانکی افغانستان 
مشکالتی وجود دارد که ما نمی توانستیم وجه به حساب ایرانی ها واریز کنیم 

که امیدواریم در آینده این مشکل نیز حل شود.
خانم دکتر فراهانی نیز در پاس��خ به خبرنگار چشم انداز در مورد روند 
ثبت نام در بیست و چهارمین کنگره چشم پزشکی با اشاره به این که زمان 
دقیق ثبت نام را نمی دانستم گفت: به همین خاطر ثبت نام را به زمان برگزاری 
کنگره موکول کردم و فقط هزینه ثبت نام مقداری نسبت به ثبت نام اینترنتی 
بیشتر بود اما از آنجا که پرسنل به تعداد مناسب دیده شده بود، ثبت نام در 

زمانی منطقی انجام شد.
دکتر مرتضی نجفی هم در این خصوص گفت: تقریبا یک ماه پیش برای 
شرکت در کنگره به صورت اینترنتی ثبت نام کردم و نه در مرحله ثبت نام 
مش��کلی داشتم و نه اکنون؛ خیلی سریع کارت و وسایل را گرفتیم و وارد 

سالن کنگره شدم. 
دکتر میترا زمانی هم از افرادی است که از امکان ثبت نام حضوری استفاده 
کرده، او در این مورد گفت: امسال به دلیل عمل جراحی که داشتم، مشخص 
نبود بتوانم در کنگره شرکت کنم و اینترنتی ثبت نام نکردم، اما حاال که آمدم، 

توانستم خیلی راحت این کار را انجام دهم. 
با اینکه بیشتر ثبت نام های اولیه اینترنتی از طرف انجمن چشم پزشکی 
انجام شده، اما باز هم کسانی هستند که خودشان پیگیری هایی کرده اند. دکتر 
داود نوروزی زارع از این دست افراد است، او گفت: از چند ماه قبل برای 
حضور در این کنگره برنامه ریزی کرده بودم و وقتی ثبت نام اینترنتی شروع 

شد، به راحتی ثبت نام کردم. 
با این حال دکتر زهرا قائمی با اینکه خیلی دوست داشته اینترنتی در کنگره 
ثبت نام کند، موفق به این کار نشده است. او در این مورد اظهار کرد: به دلیل 
س��فری که ممکن بود در همین روزها داشته باشم که باالخره کنسل شد، 

مجبور به ثبت نام حضوری شدم.
دکتر احمد یزدانی، فوق تخصص استرابیسم از خراسان رضوی است، 
وی می گوید: کنگره فرصت بسیار خوبی است تا همکاران چشم پزشک 
از سراسر کشور در یک محفل گرد هم آمده و تجربیات خود را به اشتراک 
بگذارند. امسال از فرصت استفاده کردم و برای حضور در کنگره بیست و 

چهارم ثبت نام خود را به صورت اینترنتی انجام دادم. 
وی افزود: الزم است از مسئوالن برگزاری و هئیت اجرایی تشکر کنم که 
در زمان کوتاهی مقدمات دریافت کارت ورود به کنگره و بسته اهدایی را 

فراهم کردند. این نشان از هماهنگی تیم اجرایی کنگره دارد. 
دکتر مهدی زاده، فوق تخصص ش��بکیه هم می گوید: ثبت نام اینترنتی 
شرکت کنندگان اقدام بسیار خوبی است که در کنگره های اخیر چشم پزشکی 
اجرا می ش��ود. این کار عالوه بر س��هولت هماهنگی ها، در وقت و هزینه 
ش��رکت کنندگان صرفه جویی کرده و کیفیت امور اجرایی این کنگره را 

همسو با کنگره های جهانی قرار می دهد. 
دکتر ایرج پاینده هم چنین نظر می دهد: من برای مدتی خارج از کشور 
بودم و زمانی از برنامه کنگره امسال مطلع شدم که فرصت ثبت نام اینترنتی 
پایان یافته بود. به همین دلیل صبح زود در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران 

حاضر شدم تا به صورت حضوری ثبت نام انجام دهم. 
خوش��حالم که این کار با دقت و سهولت باالیی انجام شد، اما مطمئن 
هستم در کنگره های آتی از تجربه ثبت نام اینترنتی سایر همکاران استفاده 

خواهم کرد.

چشم پزشکان جوان را 
باور کنیم

ارتباط موثر با کش��ورهای صاحب نام در عرصه چش��م 
پزش��کی و فعالیت کمیته امور بین الملل از دو س��ال پیش 
ش��روع شد. برنامه ریزی و هدف گذاری ما در تشکیل این 
کمیته با عنایت به حضور گروهی از جوانان چش��م پزشک 
بود که تازه فارغ التحصیبل ش��ده بودند و توانمندی باالیی 
برای ارایه مطالب به زبان انگلیسی داشتند. اما الزم بود این 
جوانان اندیشمند بیش از پیش با زبان انگلیسی، نحوه ارایه 

مطالب با توجه به شیوه های علمی و... آشنا شوند.
ب��ه همین دلیل کارگاه های متعددی ب��رای این همکاران 
برگزار ش��د و هم زمان تیمی تش��کیل شد  که برای ارتباط 
گسترده و قوی با نهادهای بین المللی مثل ICO برنامه ریزی 
کند. به این ترتیب عالوه ب��ر کارگاه های داخلی که به طور 
معمول و روال همیش��گی برگ��زار می کردیم طی یکی دو 
سال گذشته، با مراکزی چونICO  و AAO هم کارگاه های 
مشترکی داشتیم. در تمامی این دوره های علمی، همه اساتید 
و مهمانان خارجی تایید کردند جامعه چش��م پزشکی ما و 
به ویژه نس��ل جوان آن دارای توانمندی باالیی است. آن چه 
مهم است این که ما باید به این جوانان اعتماد کنیم و نسل 
آینده را آماده نماییم که در مجامع بین المللی حضوری فعال 

و عالمانه داشته باشند.
یقین بدانید که اگر برنامه ریزی داشته باشیم؛ به جوانان مان 
اعتم��اد کنیم و به آن ها می��دان دهیم به ط��ور قطع و یقین 
می توانیم آینده چش��م پزشکی کش��ورمان را با حضور در 
مجامع بین المللی تضمین کنیم. این یکی از مهم ترین راه هایی 
اس��ت که می تواند به پیشرفت جامعه چشم پزشکی کشور 
کمک کند و باعث بروز و ظهور توانمندی های مان در منطقه 
و جهان ش��ود. پیمودن این مسیر عالوه بر ایجاد ارتباطات 
گسترده تر در سطح منطقه و سایر کشورها، می تواند بیماران 

زیادی را جذب مراکز درمانی کشور کند. 
دروازه ورود ب��ه این راه حضور قدرتمن��د در میادین و 
کنگره های بین المللی است. طی چند سال گذشته و به ویژه 
در کنگره جهانی ژاپن ما نشانه هایی از این توان را مشاهده 
کردیم. با این تجربه حاال باید قدم های محکم تری برداریم. 
باید آموزش و دوره ه��ای تکمیلی را جدی تر بگیریم و در 
عرصه صنفی نیز بر اتحاد جامعه چش��م پزش��کی کش��ور 
بیش از پیش تاکید نماییم. چش��م پزش��کی همیشه یکی از 
ش��اخه های مثال زدنی علمی به سبب پیشرو بودن، انضباط 

علمی و مالی و... بوده است.
امروز باید از ای��ن نام نیک صیانت کنیم و بزرگان چون 
همیش��ه سرمش��قی باش��ند برای جوانانی که آینده چش��م 
پزشکی کشور را خواهند ساخت. با این امید کنگره بیست 
و چهارم را آغاز کردیم و از حضور اس��اتید و بزرگان این 
رشته س��ود می بریم. برنامه های روزهای 8 و 9 آذر ماه گام 
دیگری برای توانمند س��ازی این حوزه بود و همه ما آرزو 
می کنیم چشم پزشکی ایران به جایگاه واقعی خود در منطقه 

و جهان دست یابد. انشاءا...

 دکتر مسعود ناصری پور  
 دبیر اجرایی کنگره 
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همیشه خود را 
یک ایرانی می دانم

من س��ه نوبت در کنگره های چشم پزشکی ایران 
ش��رکت کرده ام. دفعه اول 10 س��ال قب��ل بود که با 
دوس��تان خیل��ی خوبی چون دکتر کریمی��ان و دکتر 
جوادی آشنا ش��دم. برای کسی که 30 سال است در 
آمریکا زندگی می کند ولی قلبش با ایران است مالقات 

با چنین افرادی همیشه جالب وخوشایند است. 
نکته ای که برای من بسیار جالب بود این که ایران 
از نظر چش��م پزشکی نه تنها از دنیا چیزی کم ندارد 
بلکه در برخی زمینه ها بس��یار پیش رفته است. من با 
برخی مراکز دانش��گاهی ایران ارتباط دارم و بسیاری 
از تکنیک های جدید را آنجا یاد می گیرم و زمانی که 
به بوس��تون باز می گردم آن روش ها را اجرا می کنم و 

لذت می برم. 
اگر به 10 س��ال قبل نگاه کنی��م، درمی یابیم ارائه 
مطالب علمی بس��یار بهتر ش��ده اس��ت و فوق العاده 
حرفه ای و استاندارد ارائه می شوند. در مقام مقایسه نیز 
مطالب بیان شده با کنفرانس های انجمن چشم پزشکی 
آمریکا برابری می کند. عالوه بر این ها سمپوزیوم های 
کوچک هم به خوبی اجرا می شوند و چشم پزشکان 
نمون��ه فعالیت های مختلف خود را در آن همایش ها 
ارائه می دهند. این همکاری باعث یادگیری می ش��ود 
و تعامالت علمی را افزایش می دهد که در نهایت به 

درمان بهتر و مطلوب تر بیماران کمک می کند. 
بازهم تأکید می کنم که از کنگره بیست و چهارم و 
دو کنگره قبلی که در آن حضور داش��تم بسیار راضی 
هستم. امس��ال همه برنامه ها طبق زمان بندی دقیق و 
درس��ت ارائه شدند. خوش��حالم در کنگره بیست و 
چه��ارم درباره روش ه��ای جدید درم��ان کاتاراکت 

مطالبی را به همکاران ایرانی ارائه می دهم. 
نکته دیگری که برایم بس��یار جالب است حضور 
پرتعداد میهمانان خارجی به ویژه چش��م پزش��کان 
آمریکایی در این کنگره اس��ت. من تع��دادی از آنها 
را می شناس��م و با هم در ارتباط هستیم. وقتی با آنها 
صحبت می کردم، می گفتند که اولین باری اس��ت که 
به ایران س��فر می کنند. آنها سفیران علمی هستند که 
در هنگام بازگشت افراد بیشتری را جذب کشورمان 

می کنند. 
الزم می دانم به این نکته هم اشاره کنم که من بیشتر 
عمرم را در آمریکا گذراندم اما همیش��ه خودم را یک 
ایرانی می دانم؛ هر زمان که فرصتی داش��ته باش��م به 
ایران سفر می کنم و همواره نسبت به کشورم احساس 
تکلیف می کنم تا آنجا که درباره فرایند درمان بیماران 
چش��می ناش��ی از مجروحیت با گاز خردل مقاله ای 
تالیف و در مجالت معتبر علمی به چاپ رس��انده ام. 
وقتی این مقاله را همکاران آمریکایی و دیگر ملیت ها 
خوانده بودند بس��یار متعجب شدند از اینکه در ایران 
چنین نمونه هایی وجود دارد. آنها هرگز تصور برخورد 

با این بیماران را نداشتند.

 دکتر کامبیز نگهبان  
 فوق تخصص قرنیه – آمریکا، بوستون 

دکتر محمد حسین لشگری

احترام جوانان به پیشکسوتان چشم پزشکی
اگر به چهره شرکت کنندگان در بیست و چهارمین کنگره چشم پزشکی 
ایران نیم نگاهی بیندازید خواهید دید که برخی مویی س��پید کرده اند و در 
پس گذر ایام به موفقیت های ارزش��مندی دس��ت یافته اند که عالقه مندند 

از ای��ن فرصت برای انتق��ال تجربیات خود 
به نس��ل جوان اس��تفاده کنند. دکتر محمد 
حسین لشگری فوق تخصص شبکیه یکی 

از آنهاست.  
دکتر لشگری می گوید: سال 1338 از رشته 
چش��م پزشکی فارغ التحصیل شدم و مدتی 
در بیمارستان فارابی فعالیت کردم. سپس به 
آمریکا رفتم و تحصیالت خود را در دانشگاه 
بوس��تون ادامه دادم و در کنار اساتیدی چون 
دکتر اس��کیپنز و دکتر سیمونز با جزئیات و 

فنون نوین این رشته آشنا شدم. 
وی توضی��ح می دهد: چش��م پزش��کی 

ایران در س��ال های اخیر به پیشرفت های بسیار زیادی دست یافته و اکنون 
کرس��ی های علمی چشم پزش��کان ایرانی در دانشگاه های معتبر جهانی از 
اعتبار و اهمیت باالیی برخوردار است. البته محدودیت هایی در زمینه ورود 
روش های جدید و دستگاه های پیشرفته وجود دارد که امیدوارم این مشکل 

به زودی برطرف شود. 

این چشم پزشک پیشکسوت در ادامه می افزاید: من هنوز در مطب خودم 
فعالیت دارم و بیماران را معاینه می کنم. البته اعمال جراحی را به همکاران 
جوان می س��پارم و خ��ود در نقش ناظر بر عملکرد آنه��ا نظارت می کنم. 
خوشحالم که چشم پزش��کان جوان به 
دس��تاوردهای اس��اتید این رشته احترام 
گذاشته و در همه حال از تجربه و مهارت 

آنان بهره مند می شوند. 
او به خاط��ره جالب��ی از دوران دفاع 
مقدس اش��اره می کند و اظه��ار می دارد: 
هرگ��ز مجروح��ان جنگی را ک��ه برای 
مداوای چشمان شان به فارابی، بیمارستان 
پارس و س��ایر مراکز درمان��ی مراجعه 
می کردن��د از یاد نمی ب��رم. برخی از آنها 
به شدت مورد اصابت گلوله های جنگی 
قرار گرفته بودند و بعضی به دلیل شدت 
جراحات جان می باختند. تا آنجایی که امکان داشت به اتفاق سایر همکاران 
تالش می کردیم رزمندگان بینایی خود را به دست بیاورند. من در این زمینه 
یک کتاب از تجربیاتم به انضمام مجموعه ای از تصاویر منتشر کرده ام که در 
حال حاضر تنها اثر مکتوب در زمینه درمان جراحات چشم ناشی از جنگ 

است. عالوه بر آن 15 کتاب دیگر نیز تالیف و به چاپ رسانده ام. 

دکتر احسان رحیمی

چشم پزشکان ایران با تجربه و ماهر
از همان روز اول، حضور پرتعداد مهمانان خارجی در نشست های علمی بسیار چشمگیر 
بود که قطعاً به اعتبار و جایگاه علمی و بین المللی کنگره بیست و چهارم بیش از دوره های 

گذشته خواهد افزود. 
دکتر احسان رحیمی، چشم پزشک ایرانی مقیم آمریکا با اشاره به پیشرفت های این علم در 
کشور گفت: من 16 سال در ایران نبودم و از سرعت پیشرفت های علمی همکارانم اطالعات 
کافی نداش��تم. اکنون بسیار عالقه مند هستم با دستاوردهای آنان بیشتر آشنا شوم و ارتباط 
مؤثرتری با آنها برقرار کنم. به اعتقاد من چشم پزشکی ایران به لحاظ علمی اختالف زیادی با 
سایر کشورها به ویژه آمریکا ندارد و تا حدود زیادی همطراز با جامعه جهانی حرکت می کند. 
وی افزود: به جز محدودیت های دارویی و برخی تجهیزات هیچ کمبودی در ایران وجود 
ندارد و مسایل درمانی همان طور که انتظار می رود، پیگیری می شود. بی تردید کنگره بیست و 
چهارم فرصت خوبی است تا این توانمندی ها و تجربه ها به دیگر همکاران نه تنها در کشور 

که در سراسر جهان منتقل شود. 

Dr. Michael Brennan

موفقیت در انتظار چشم پزشکان پارسی
بیس��ت و چهارمین کنگره چش��م پزش��کی ایران میزبان 24 میهمان 
 Michael Brennan خارج��ی از کش��ورهای مختلف اس��ت. دکت��ر

یک��ی از آنهاس��ت. وی در آکادمی چش��م 
پزشکی آمریکا فعالیت دارد و در ارتباط با 
روش های نوین مدیریت حرفه ای در چشم 
پزش��کی مطالبی را با همکاران ایرانی خود 

در میان می گذرد. 
وی در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار چش��م 
ان��داز گفت: مبحث��ی که م��ن پیرامون آن 
صحبت می کنم بیش��تر به چش��م پزشکان 
جوان��ی ارتباط دارد که تجربه کار مدیریتی 
نداش��ته اند اما ممکن است به طور ناگهانی 
مسئولیت هایی به آنان سپرده شود. از این  رو 
در فرصتی که در اختیار دارم سعی خواهم 

کرد روش های صحیح مدیریت کردن را آموزش دهم و تجربیات خود را 
به همکاران ایرانی ام منتقل کنم. 

دکت��ر Brennan تاکید کرد:  هدف از برگزاری چنین کارگاه هایی این 
است که نسل جدید چشم پزشکان را تشویق به آموزش کرده در عین حال 
آنها را به مدیران موفقی تبدیل کنیم. البته باید این آموزش ها برای همه باشد 

نه اینکه برای یک گروه خاص از جامعه برگزار شود. این برنامه ها چیزی 
نیست که بتوان در یک کنگره کل مباحث آن را مطرح کرد بلکه الزم است 

طی چند جلسه مطالب بیان شوند. 
رییس اس��بق آکادمی چشم پزشکی 
آمریکا ب��ه توانمندی ای��ران در حوزه 
چشم پزش��کی نیز اش��اره کرد و افزود: 
عالقه ب��ه آموخت��ن و یادگیری نکات 
جدید در میان چش��م پزش��کان ایرانی 
مش��هود اس��ت و نکته مهم دیگر این 
که آن ها به بیماران خود بس��یار اهمیت 

می دهند. 
دکت��ر Brennan توضیح داد: همه 
چشم پزشکان جوان عالقمند و کنجکاو 
هس��تند و تمایل زیادی دارن��د که در 
حداقل زمان به موفقیت برسند. آنها در اغلب کشورها انجمن های فعالی 
تشکیل داده و در نشست هایی که با هم دارند، مباحث و دیدگاه های خود 
را مطرح می کنند. هم اینک نمونه های موفقی از آن در آمریکای جنوبی، 
نواحی مختلف اروپا و آسیا فعال هستند و هیچ بعید نیست که دیر یا زود 

همکاران ایرانی من چنین تشکل هایی را سامان دهند. 



C O N G R E S S

5

OPHTHALMOLOGY



6

ویژه نامه بیست وچهارمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران
شماره دوم / 11 آذر 1393

دکتر کوروس نوری مهدوی

مسائل بنیادی در گلوکوم
در نشس��ت “جنبه های بنی��ادی در گلوکوم” که 
از جمل��ه برنامه های گروه ف��وق تخصصی گلوکوم 
است، 13 سخنرانی در مورد مباحثی از جمله ژنتیک 
گلوکوم، مس��ائل پایه ای گلوک��وم و گلوکوم زاویه 
بسته انجام شد و همچنین تازه های مسائل بنیادی در 
گلوکوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عالوه بر 
این ها، در مورد برخی از مسایل تشخیصی صحبت 
شد. در این نشست همه سخنرانان حضور داشتند و 
یک بار در اواسط جلسه و بار دیگر در آخر نشست، 
پرسش و پاسخ انجام شد؛ شرکت کننده ها اما عالقه 

زیادی داش��تند که در مورد گلوکوم زاویه بس��ته بحث و گفت وگو شود. یکی از سؤاالت مهم این بود که آیا 
می توانیم ریسک ابتال به گلوگوم زاویه بسته را تخمین بزنیم یا خیر؟ که در این مورد بحث و بررسی پیرامون 
جوانب مختلف کار انجام شد. در این نشست همچنین به این سؤال ها که چه کسانی نیاز به لیزر دارند و نقش 

خارج کردن لنز در افرادی که گلوکوم دارند، چیست؛ پاسخ داده شد.  

دکتر محمد علی جوادی

بیماری های سطح چشم
این سمپوزیوم درباره بیماری های سطح چشم 
بود که در کش��ور ما هم بس��یار شایع هستند. این 
بیماری ه��ا عل��ل مختلفی دارد از جمله خش��کی 
سطح چشم، کمبود س��لول های بنیادی که در اثر 
بیماری های مزمن یا مادرزادی وجود دارد و بعضی 
بیماری ها که به دلیل س��وختگی های شیمیایی به 
وجود می آیند. مورد اخی��ر در میان جانبازانی که 
با گاز خردل شیمیایی ش��ده اند، شایع است. البته 
بعضی سندرم ها و حساس��یت ها هم می توانند به 
سطح چشم آسیب برسانند. در این صورت بیمار 

به مراقبت های ویژه ای نیاز دارد که در این زمینه بحث های جدیدی هم از طرف پزش��کان داخلی و هم 
خارجی انجام شد که خیلی آموزنده بود و امیدواریم مورد توجه همکاران دیگر نیز قرار گرفته باشد. 

نکته مهم آن اس��ت که با این که بحث های مطرح ش��ده خیلی مفید هستند، اما مختصرند و باید خیلی 
بیش��تر از این ها در موردش��ان صحبت ش��ود. البته جمع کردن همه این افراد دور هم کار سختی است و 
خیلی ه��ا برای حضور در این کنگره کارهای دیگرش��ان را تعطیل ک��رده و از این فرصت دور هم بودن 
اس��تفاده کرده اند. خالصه این که به نظر می رس��د کنگره نباید س��االنه باشد، اگر در سال حداقل دو یا سه 
نشست این چنینی برگزار شود، خیلی راحت تر می توان به تبادل اطالعات پرداخت. فکر می کنم به جای 
خرج کردن هزینه، زمان و نیروی انسانی برای برگزاری همایش های کوچک، بهتر است همه آن ها را در 

یک مجموعه بزرگ تر جمع کرد تا حداقل دو همایش بزرگ در طول سال داشته باشیم.

دکتر هوشنگ فقیهی 

مفاهیم جدید در جراحی شبکیه 
نشس��ت “مفاهیم جدید در جراحی شبکیه” به 
عنوان یک��ی از برنامه های گ��روه فوق تخصصی 
ویت��ره و رتی��ن، عصر روز پیش کنگره در س��الن 
ش��ماره 2 برگزار گردید که م��وارد و موضوعات 
بسیار جالبی در آن مطرح شد. مواردی که بسیاری 
از آنها جدید بوده و هنوز فراگیر نش��ده است. این 
موارد برای چشم پزش��کان متخصص رتین بسیار 
آموزنده بود. در این برنامه پنج سخنرانی ارایه شد 
که همه آنها در مورد جدیدترین امکانات، وسایل و 
اعمال جراحی بود. همچنین موارد خاص معرفی و 

پرسش و پاسخ انجام شد و هر کس بر اساس حوزه فعالیت و موارد خاصی که با آن ها مواجه بود، سؤاالتی 
را مطرح و پاسخ خود را دریافت کرد. دکتر سید محمد میرآفتاب

اصالح عیوب انکساری در دوربینی
اص��الح عیوب انکس��اری در دوربینی یکی از 
برنامه های گروه فوق تخصصی قرنیه و رفراکتیو 
بود که با ارایه مقاله هایی توسط دکتر نگهبان، دکتر 
قریشی، دکتر کریمیان، دکتر فرامرزی و من برگزار 
شد؛ در این نشست راجع به جراحی های بیمارانی 

که مشکل دوربینی دارند، صحبت کردیم.
اص��والً افراد دوربی��ن اگرچه تعدادش��ان کم 
نیس��ت اما نس��بت به نزدیک بین ها کمتر تحت 
عمل جراحی قرار می گیرند؛ در نشس��ت اصالح 
عیوب انکساری در دوربینی، روش های مختلفی 

را که برای این بیماران وجود دارد مرور کردیم و این موضوع بررسی شد که بر حسب این که مریض 
چه ش��رایطی دارد، کدام روش جراحی برای وی مناس��ب تر اس��ت؛ تا هم به بیماران کمک شود و هم 

جراح ها روش درستی را انتخاب کنند که دچار مشکل نشوند.
در برنامه اصالح عیوب انکساری در دوربینی، چهار سخنرانی ارایه شد ؛ من مروری کلی بر روش های 
مختلف درمان دوربینی را صحبت کردم، دکتر فرامرزی مشخصاً روی روش های جراحی دوربینی هایی 
که ش��ماره کمی دارند صحبت کرد و دکتر کریمیان روش های جراحی دوربینی هایی را که ش��ماره باال 

دارند،  بررسی کرد. دکتر قریشی نیز روی عوارض عمل و برخورد با این عوارض صحبت داشت.
می توان گفت استقبال از این نشست خیلی خوب بود و در آن به حد کافی پرسش و پاسخ و آرای 

متضاد مطرح شد.

روز باشکوه 
کنگره پیش 
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دکتر محمد علی جوادی

ضرورت ترویج فرهنگ اهدای قرنیه
امروزه پیوند قرنیه از عمل های ش��ایعی اس��ت که در کش��ور انجام می ش��ود و خود عمل چندان کار 
پیچیده ای نیست، بلکه پیگیری های بعد از آن خیلی مهم تر است. این پیگیری ها شامل کشیدن بخیه و یا 
مشکالت آستیگماتیسم می شود. مشکالتی که معموال خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد یا غفلت هایی در 
م��ورد آن ه��ا اتفاق می افتد. برای مثال بیمار بعد از این عمل، دید مفیدی ندارد؛ برای به حداقل رس��اندن 
این ش��رایط باید بررس��ی هایی انجام شود، به عنوان مثال چه زمانی برای برداشتن بخیه مناسب است. در 
این سمپوزیوم درباره راه حل های مختلفی که به کم شدن این مشکالت منجر می شود، صحبت کردیم و 
راه هایی مانند عینک، لنز تماسی، لیزیک یا لنز داخل چشمی پیشنهاد شد و در این زمینه همکاران تجربیات 

خودشان را در اختیار دیگران قرار دادند. 
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، موضوع اهدای قرنیه است. این قضیه باید کم کم بین مردم عادی 
جا بیفتد تا حاضر شوند اهدای قرنیه را انجام دهند. درست مانند بانک خون که زمانی شناخته شده نبود، 
ولی به تدریج توانست با ایجاد پایگاه های مختلف تبدیل به سازمان بزرگی شود، باید در زمینه قرنیه هم 
تالش کنیم این کار اتفاق بیفتد. باید از چشم پزشک ها شروع کنیم تا بانک چشم معرفی شود. البته کسانی 
که خودشان به این پیوند نیاز دارند، می توانند بهترین مبلغان باشند، به طوری که در خانواده و اطرافیان در 
باره اهمیت این اهدا صحبت کنند. باید همه بدانند سن افراد در اهدای قرنیه تاثیر خیلی زیادی ندارد و از 

کودک 2 ساله تا فرد 75 ساله می تواند قرنیه اش را اهدا کند.

دکتر عباس باقری لطف آبادی

معرفی بیماران خاص
برنامه ای که در نخستین ساعت )8 تا 10:30( 
روز اول کنگ��ره در س��الن 5 برگزار ش��د، در 
مورد عض��الت خارج چش��می و درمان آن ها 
ب��ود؛ با توجه به این که معموال چشم پزش��کان 
عموم��ی در این گونه نشس��ت ها ک��ه به موارد 
مشکل می پردازد شرکت نمی کنند و آن چنان که 
پیش بینی می ش��د افراد دارای فوق تخصص در 
این جلسه حضور پیدا کردند. مطالب جالبی در 
این نشست مطرح شد،  موارد نادر مثل موبیوس، 
سندرم داون و براون مورد بحث قرار گرفت و 

مواردی هم در باره عمل های مجدد بررسی شد که برای شرکت کنندگان بسیار آموزنده بود. در این 
نشس��ت که نزدیک به 30 نفر در آن حضور داش��تند، چهار س��خنران، هر کدام یک یا چند بیمار را 

معرفی کردند و در مورد درمان آنها بحث شد.

دکتر محمد رضا اکبری

استرابیسم اکتسابی 
کارگاه امروز گروه فوق تخصصی استرابیسم از 
ساعت 11 در سالن شماره 5 در مورد استرابیسم های 
اکتسابی برگزار شد. این مسأله جزء موارد پیچیده 
استرابیسم است و به همین دلیل نشست با حضور 
فوق تخصص های این رش��ته برگ��زار گردید. در 
این نشست تئوری جدیدی توسط دکتر پارسا در 
مورد سندروم براون مطرح شد. موارد دیگری هم 
توسط دوستان دیگر بیان گردید که می تواند برای 

همکاران در جراحی های شان مفید باشد.
در مجموع کارگاه استرابیس��م اکتسابی با ارایه 

چهار سخنرانی برگزار ش��د. سخنرانی دکتر عباس باقری در مورد استرابیسم در اوفتالموپاتی تیروئیدی، 
دکتر پارسا در مورد سندروم براون، دکتر سلطان سنجری در مورد نروژنیک استرابیسموس و سخنرانی من 

در مورد استرابیسم به دنبال شکستگی های اوربیت بود.

دکتر مریم آل طه

تازه های جراحی پالستیک و ترمیمی چشم
برای نشست فوق تخصصی پالستیک و ترمیمی 
چشم که با عنوان تازه های جراحی استرابیسم در سالن 
6 برگزار شد، هفت سخنرانی پیش بینی شده بود که به 
دلیل حضور نیافتن یکی از این سخنرانان، 6 سخنرانی 
در موضوعات��ی از جمله عمل های بلفاروپالس��تی، 
تخلیه چشم، استفاده از انواع ایمپلنت ها، تومورهای 
عروقی اطراف پلک و چش��م انجام و در مورد آن ها 

بحث و بررسی صورت گرفت.
یکی از ش��رکت کنن��دگان در ای��ن برنامه گفت: 
استقبال خیلی خوبی از این نشست شد که نشان داد 

توجه خاصی به مسائل گروه اکولوپالستیک وجود دارد. در این نشست نزدیک به 40 نفر حضور یافتند که به 
دلیل کمبود فضای سالن، تعدادی از شرکت کنندگان مجبور شدند به صورت ایستاده در برنامه حضور پیدا کنند. 
شرکت کنندگان  بار علمی برنامه را خوب ارزیابی کردند و گفتند: مواردی که برای طرح در این نشست انتخاب 

شده بود، مسائل به روز این رشته است و تمام کسانی که در این رشته کار می کنند با آن ها در ارتباط هستند.
یکی از ش��رکت کنندگان هم گفت: به نظر من نشس��ت امسال نسبت به سال های پیش پربارتر بود و موارد 
کلینیکی و بالینی مورد بحث قرار گرفت؛ در بخش پرسش و پاسخ نیز نکات بالینی بسیار مهمی مورد گفت وگو 

قرار گرفت.

دکتر حیدر امینی

تشخیص در گلوکوم
جلسه امروز گروه فوق تخصصی گلوکوم از هشت 
صبح و در دو بخش تشکیل شد؛ یک نشست مربوط 
به جنبه های بنیادی در گلوکوم بود که از ساعت 8 تا 
10:30 برگزار شد و نشست دیگر با عنوان تشخیص 
در گلوک��وم از 11 آغاز و تا 12:30 ادامه داش��ت. در 
نشست تشخیص در گلوکوم تقریبا هر 10 دقیقه یک 
سخنران داشتیم و مطالب مختلفی توسط 6 سخنران 
مطرح شد؛ در این نشست مطالب جدیدی نیز توسط 
میهمانان جلس��ه، آقای دکتر کوروس نوری مهدوی 
از آمریکا و دکتر تین آنگ از س��نگاپور ارایه ش��د اما 

متاسفانه به دلیل محدودیت زمان، پرسش و پاسخ ها آن چنان که باید مفصل نبود. به اعتقاد من جلسه های گلوکوم 
سال به سال بهتر و با متقاضیان بیشتری برگزار می شود به طوری که امروز با محدودیت فضا روبرو شدیم و بعضی 
از متقاضیان برای شرکت در نشست می آمدند و چون جایی برای نشستن در سالن نبود، محل را ترک می کردند.
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تولد 25 سالگی در کنگره بیست و چهارم
گزارشی از یک اسپانسر همیشگی

شرکت فجر شاهد که در زمینه عرضه معتبرترین 
برندهای تجهیزات چشم پزش��کی فعالیت می کند 
امس��ال در بیس��ت و چهارمین کنگره چشم پزشکی 
ایران، 25 سالگی خود را جشن می گیرد. این شرکت 
از معتبرترین و شناخته شده ترین اسپانسرهای کنگره 

های چش��م پزشکی به ش��مار می رود و در اولویت 
فعالیت های خود حمایت از برنامه های تحقیقاتی و 

ترویج این علم را در دستور کار قرار داده است. 
عبداهلل یزدانی، مدیر بازرگانی ش��رکت فجرشاهد 
توضیح می دهد: این شرکت ابتدا در اصفهان توسط 

عده ای از هم��کاران متعهد با هدف کمک به تامین 
ملزومات پزشکی برای تأمین نیاز جبهه ها تاسیس شد. 
تقریبا سه سال در زمینه لوازم مصرفی عمومی پزشکی 
از قبیل س��ت ها و میکروست ها و ست سرم و خون 
فعالیت کرد و سپس بنا به دالیلی رو به تعطیلی نهاد. 

با ورود مدیران جدید، شرکت دوباره احیا شد و پس 
از 18 ماه تمرکز خود را به تجهیزات چش��م پزشکی 

معطوف کرد. 
وی به اولویت های غیرتجاری شرکت فجر شاهد 
اشاره کرد و گفت: این مجموعه عالوه بر نگاه تجاری، 
به امور خدماتی در حوزه چشم پزشکی نیز تأکید دارد 
و همواره تالش کرده نقش فعال و موثری در این زمینه 

ایفا کند. 
شرکت فجر شاهد بیش از 6 سال تنها اسپانسر کنگره 
بوده و اکنون یکی از فعال ترین اسپانسرهای کنگره های 
چشم پزشکی ایران است. یزدانی در ادامه خاطرنشان 
کرد: از سال 2002 حمایت از چشم پزشکان عالقه مند 
به شرکت در محافل علمی خارج کشور را در دستور 
کار قرار دادیم و برای آنان تسهیالت گوناگونی فراهم 
کردیم. هدف از این تالش ها کاهش دغدغه همکاران 
چشم پزشک و ایجاد زمینه های مساعدی برای حضور 
در مجامع بین المللی بوده اس��ت. پی��ش از آغاز این 
فعالیت شرکت، کل چشم پزشکان ایرانی شرکت کننده 
در کنگره ESCRS حدود 20 نفر بودند اما وقتی این 
طرح اجرا شد این عدد به 90 نفر رسید و در سال های 
دوم تا چهارم 140 تا 170 نفر در این کنگره ش��رکت 

کردند که فقط 45 نفر آنها سخنران علمی بودند. 
یزدانی به تازه ترین فعالیت های شرکت فجر شاهد 
اش��اره کرد و گفت: م��ا در زمینه تجهیزات چش��م 
پزش��کی با 20 برند معتبر و صاحب نام همکاری و 
تعامل داریم و در نمایش��گاه جنبی کنگره بیس��ت و 
چهارم پیشرفته ترین، سریع ترین و کوچک ترین لیزر 
چش��م پزش��کی را با نام TENEO محصول شرکت 
BAUSCH+LOMB رونمای��ی کردیم. احتماالً این 
دس��تگاه انقالب عظیمی در آینده عمل های جراحی 

چشم ایجاد خواهد کرد.
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روند برگزاری کنگره چشم پزشکی را 
چطور ارزیابی می کنید؟

به طور کل��ی کنگره های ایران هر س��ال 
نس��بت به س��ال قبل رو به بهب��ود و تکامل 
اس��ت؛ هم از نظر امکانات جانبی و برنامه ها 
و ه��م نظم و ترتیب برگزاری کنگره ها. همه 
ما شاهدیم که هر ساله گام هایی برای ارتقای 
شرایط قبلی برداشته می شود و در مورد کنگره 
بیس��ت و چهارم مهمانان خارجی نیز بر این 

نکته تاکید کردند.
نظر مهمانان خارجی چه بود؟

دکتر شراوی که یکی از مهمانان خارجی ما 
است - که هفت سال پیش در کنگره شرکت 

کارهای دکتر سهیلیان بودم، می دیدم که چقدر 
برای حضور مهمانان خارجی تالش می کرد و 
برنامه ها را چگونه با وسواس خاصی پیگیری 

می کرد.
این ش��رایط در گروه گلوکوم چگونه 

است؟
در کنگره امس��ال ما مهمان��ان خارجی و 
بین المللی زیادی داریم و می توان گفت یکی 
از سالهایی است که بیشترین مهمانان خارجی 
در کنگره ش��رکت کرده اند. به عنوان مثال در 
گروه گلوکوم چهار مهمان خارجی به تهران 
س��فر کرده اند که سه نفر از آنها در نخستین 
روز از برگزاری کنگره حضور داشتند؛ دکتر 

کرده بود و بعد از هفت س��ال دوباره در این 
گردهمایی شرکت کرده است -اذعان داشت 
که بسیار از برگزاری کنگره بیست و چهارم 
ش��گفت زده شده است. وی معتقد است که 
برگزاری کنگره بس��یار بهتر شده و امکانات 
نیز غیر قابل مقایس��ه با گذشته است و حتی 
در مورد سؤاالتی که مستعمین می پرسند نیز 
تأکید کرد که همه همکاران شرکت کننده در 

جلسات کاماًل به روز هستند.
به هر حال، نخستین روز از کنگره امسال 
با اهتمام و تالش شبانه روزی همه همکاران 
انجمن چشم پزشکی و به ویژه دکتر سهیلیان 
خیلی خوب برگزار شد و من چون در جریان 

نوری مهدوی از آمریکا، دکتر شراوی از ژنو 
و پروفسور آنگ از سنگاپور.

در کنار این افراد، همکاران داخلی خودمان 
کنفرانس های بس��یار خوبی برگ��زار کردند؛ 
به گونه ای که من می دیدم بعضی اس��الیدها 
برای مهمانان خارجی هم جالب بود و از آنها 

عکس می گرفتند.
به نظر ش��ما این کنگره چه تأثیری در 
جامعه چش��م پزشکی و خصوصاً در 

گروه گلوکوم داشته است؟
از جمعیتی ک��ه در برنامه ه��ای مختلف 
گروه های فوق تخصص��ی و از جمله گروه 
فوق تخصص��ی گلوکوم حض��ور می یابند 
می توان ب��رآورد کرد که برگزاری این کنگره 
چه جایگاهی در میان چشم پزشکان پیدا کرده 

است.
با این که گلوکوم یک رشته فوق تخصصی 
اس��ت ام��ا بس��یاری از هم��کاران از نظر 
درمان های طبی به این رشته عالقه مند هستند 
و در صورتی که همزمان با جلسات گلوکوم، 
یک جلسه خیلی داغ مثل انتریورسگمنت، 
لیزیک یا کاتاراکت در کنگره برگزار نشود، 
مورد استقبال شرکت کنندگان قرار می گیرد 
که این نش��ان می دهد طی این س��ال ها نیاز 
جامعه چشم پزشکی به علم گلوکوم بیشتر 

شده است.
حدود پنج، ش��ش سال پیش ما جلساتی 
داش��تیم که فقط سخنرانان در جلسه حضور 
داشتند ولی االن آن شرایط کاماًل تغییر کرده 

است.
گروه فوق تخصصی گلوکوم البته همیشه 
مورد کم لطفی قرار می گیرد و بهایی در خور، 
به آن داده نمی شود. مثاًل هیچ گاه ساعت ها و 
زمان های مناسبی برای آن انتخاب نمی شود. 
به عنوان نمونه س��مینار روز س��ه شنبه گروه 
گلوکوم ساعت 16:30 تا 18 برنامه ریزی شده 
اس��ت ولی من مطمئنم با این حال ما در آن 

ساعت هم مستمعین زیادی خواهیم داشت.

پنج سال پیش تنها حاضران 
کارگاه های گلوکوم
سخنرانان بودند

گفت وگو با دکتر محمد پاکروان

در آخری��ن س��اعات برگ��زاری نخس��تین روز بیس��ت و چهارمین کنگره 
سراسری چشم پزشکی ایران با دکتر محمد پاکروان، فوق تخصص گلوکوم 
به گفت وگو نشستیم تا نظر وی را در مورد نشست های نخستین روز کنگره 
بیست و چهارم و همچنین برنامه های گروه گلوکوم جویا شویم؛ وی در این 
گفت وگو به تغییر ش��رایط حاکم بر جامعه چش��م پزشکی و به ویژه گروه 

گلوکوم ایران در سال های اخیر پرداخت.

با این که گلوکوم یک 
رشته فوق تخصصی است 

اما بسیاری از همکاران 
از نظر درمان های طبی 

به این رشته عالقه مند 
هستند

فصل خوب 
چشم پزشکی ایران

 دکتر علیرضا اسماعیلی  
 فوق تخصص قرنیه - مشهد 

یکی از بهترین فصل ها برای چش��م پزشکان که می توانند بیایند و چند 
روزی فارغ از زندگی روزمره، دیداری با دوس��تان تازه کنند و به بحث و 
درس بپردازند، همین زمان کنگره چشم پزشکی ایران است. کنگره ای که 
امسال از نظر غنای علمی پر بارتر و هم سطح با کنگره های جهانی به نظر 

می رسد. 
با توجه به شرایط مطلوب کنگره و به ویژه دعوت از همکاران خارجی 
که در مراکز معتبر علمی مشغول به کار هستند به نظر می رسد ارتباطات دو 
سویه بهتر از گذشته شکل گرفته است. اینجانب به سهم خود امیدوارم این 
قبیل برنامه ها توسعه پیدا کند زیرا این فرصت منشاء خیری است تا همه 
ما بتوانیم در مدتی کوتاه اطالعات علمی فراوان و تجربیات ارزش��مندی 
دریافت کنیم و در نهایت آنها را به نفع مردم به کار بگیریم. با این چشم انداز، 

موفقیت چشمگیر کنگره امسال دور از انتظار نیست.
خوشبختانه در چنین کنگره هایی از تمام مراکز علمی ایران سخنران هایی 
دعوت می شوند که این سبب تعامل بهتر با انجمن های شهرستان ها شده و 

برای پیشرفت این دانش در کشور کمک کننده و مؤثر است. 
حضور چشم پزشکان خارجی که از ملیت های مختلف در کنگره بیست 
و چهارم حاضر شده اند نیز تحول در چشم پزشکی ایران را به دنبال دارد؛ 
البته باید تالش کنیم مراکز علمی و دانشگاهی هم عالوه بر مسایل بالینی در 
زمینه های تحقیقاتی با قدرت بیشتری وارد شوند چرا که در سایر کشورها 

این اتفاق افتاده و نتایج آن در مراکز آموزشی به کار گرفته شده است. 
امیدوارم روزی را شاهد باشیم که منابع علمی و آموزشی ایران نیز به جای 

نسخه های خارجی در کشور تدریس شوند.

کارگاهی برای برداشتن فلپ در جراحی پالستیک

 دکتر ضیاء الدین طباطبایی  
 فوق تخصص جراحی پالستیک و ترمیمی چشم 

دکتر ضیاالدین طباطبایی، فوق تخصص جراحی پالستیک 
و ترمیمی چشم و استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
ته��ران در باره این کارگاه چنی��ن توضیح می دهد: با توجه به 
پیشرفت شگرفی که در عرصه چشم پزشکی صورت پذیرفته، 

ترمی��م دیفکت ه��ای پلک��ی چه به 
صورت م��ادرزادی و چه به صورت 
اکتسابی دس��ت خوش تحول زیادی 
شده است. با توجه به نقش فانکشنال 
پلک ها در حفظ و سالمتی گلوب و 
نهایتا برقراری دید و همچنین مسئله 
زیبایی، جا دارد که نگاهی جدید به 
این قس��مت از چشم پزشکی داشته 
باشیم. در گذشته ترمیم دیفکت های 
پلکی بیش��تر به صورت اس��تفاده از 
فالپ ه��ای آزاد پوس��تی ص��ورت 
می گرفت که ع��وارض زیادی را به 
امروز خوش��بختانه  داش��ت.  همراه 
اس��تفاده از ف��الپ تکنی��ک چندین 
مزی��ت ب��ارز دارد ک��ه از آن جمله 
می توان به خون رسانی خوب فالپ 
اش��اره کرد که امکان نکروز )س��یاه 

ش��دگی( را به حداقل می رس��اند، این روش همچنین از نظر 
قوام و ش��کل ظاهری زیباتر اس��ت و در مواردی که پوست 
ب��ه دالیلی از جمله پرتو درمانی یا عفونت های قبلی آس��یب 
دیده یا حجم هایی در اثر بازس��ازی پلک ها ایجاد شده باشد، 

این روش کاربرد دارد. در کارگاه روش های برداشتن فلپ در 
جراحی پالستیک چش��م و صورت ابتدا اصول کلی فالپ ها 
به اختصار توضیح داده  ش��ده و تقسیم بندی فالپ ها و مزایا 
و معایب هرکدام بیان می ش��ود. س��پس به صورت عملی بر 
روی کاداور)جس��د( آموزش انجام 
می گیرد. این کارگاه در روز پنجشنبه 
از س��اعت 16:30 الی 18 در س��الن 
روبروی  پزش��کی  دانشکده  تشریح 
س��الن همایش ه��ای رازی برگ��زار 
می گردد، الزم به ذکر اس��ت ثبت نام 
رای��گان بوده و اسپانس��ر این برنامه 

بیمارستان فارابی است.
ص��ورت  ب��ه  کارگاه  برگ��زاری 
wetlab است که برای اولین بار در 
کنگره سراسری چشم پزشکی ایران 
اجرا می شود و جا دارد از زحمات و 
پیگیری های جناب دکتر محمد طاهر 
رجبی کمال تشکر و امتنان را داشته 

باشیم. 
از همکاری ها و مساعدت  ضمناً 
دبیر علمی کنگره جناب آقای دکتر 
س��هیلیان و ریاست محترم دانش��کده پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران جناب آقای دکتر ناصری پور و ریاست محترم 
بیمارس��تان فارابی جن��اب آقای دکتر جبارون��د که ما را در 

برگزاری این کارگاه یاری نمودند، کمال تشکر را داریم.
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در سال های آتی پیشرفت های گسترده تری را 
تجربه خواهیم کرد

در س��ال های اخیر کنگره ها زیر نظ��ر انجمن و در 
مباحث علمی با همکاری دانشگاه ها برگزار می شوند. 
فرایند کار به این صورت است که هیأت مدیره، برنامه ها 
را به تصویب می رس��اند و کار با تش��کیل کمیته های 
تخصص��ی و با دعوت از میهمان��ان خارجی و داخلی 
برای برپایی برنامه های علمی آغاز می شود. در عین حال 
برنامه های اجرایی نیز همزمان پیش می رود تا امور سامان 

یابد. 
انجمن بر توانایی علمی سخنران ها بسیار تأکید دارد 
و تالش می کند کسانی انتخاب شوند که حتما از لحاظ 
علمی در س��طح باالیی باشند زیرا حضور این افراد به 
غنای بیشتر کنگره ها کمک شایانی می کند. خوشبختانه 
در س��ال های اخی��ر این اتفاق افت��اده و همه همکاران 
حساس��یت باالیی در زمینه مباحث علمی و حتی امور 

اجرایی دارند. 
در این خصوص تالش شده همه شرکت کنندگان 
بهره کافی را از این برنامه ببرند تا کیفیت خدمات چشم 
پزشکی کشور متناسب با دانش جهانی پیش رود و مردم 
از آن بهره مند ش��وند. خدا را ش��اکرم که در پناه چنین 
برنامه های��ی اکنون می توانیم ادعا کنیم دانش، مهارت و 
تخصص چشم پزشکان ایرانی در جایگاه بسیار واالیی 

قرار گرفته است. 
رس��یدن به این میزان موفقی��ت مرهون برنامه ریزی 
اعضای هیأت مدیره انجمن در دوره های مختلف بوده 
است که زحمات فراوانی برای ایجاد سازوکارهای الزم 
متحمل ش��دند و از تمام ظرفیت ها و روابط خود برای 

ارتقای این مسئله اس��تفاده کردند. قطعا افکار مناسب 
و ایده ه��ای راهبردی در این میان نقش تعیین کننده ای 
داش��ته اند. من خوش��حالم چنین روحیه و توجهی در 
انجمن چشم پزشکی ایران وجود دارد و مطمئن هستم 

در س��ال های آتی پیشرفت های به مراتب گسترده تر و 
عمیق تری را تجربه خواهیم کرد. 

این نقش باید در انجمن های استانی هم شکل بگیرد. 
به همین دلیل ضروری است در انجمن های استانی از 

افرادی استفاده کنیم که دارای ایده های نوین مدیریتی و 
معتقد به توس��عه علمی در سطح منطقه و جهان باشند 
تا در آینده بتوانیم کنگره های کشوری را به کنگره های 
منطقه ای و بین المللی تبدیل کنیم. این یک ادعای صرف 
نیست بلکه آرزوی همه چشم پزشکان ایران است که به 

این توانمندی و پیشرفت علمی دست پیدا کنیم. 
ما باید به سمتی پیش برویم که کالس ها و کارگاه های 
علمی در مراکز آموزشی متناسب با حرکت های جهانی 
باشند و در فضایی پژوهش و تحقیقات شکل بگیرد که 
امکان نمایش و ارائه توانمندی ها و فناوری ها فراهم باشد. 
طی این مدت انجمن های علمی استان ها فعالیت های 
چش��مگیری داش��ته اند و اکنون به جایی رسیده ایم که 
دبیران علمی از شهرس��تان ها نیز انتخاب بش��وند. هم 
اینک امکان داوری الکترونیک مقاالت وجود دارد. این 
مس��ئله به کشف آثار و تحقیقات برتر کمک می کند و 
باعث پویایی بیشتر افراد در انجمن ها می شود. در چنین 
شرایطی متخصصان استان ها می توانند به صورت فراگیر 
در برنامه ها و ارزیابی های علمی حاضر باشند تا کارهای 
علمی منحصر و محدود به تهران نشود. انجمن همچنین 
به دنبال این اس��ت که برخی سمینارهای تخصصی در 

استان ها برگزار شود. 
در پایان الزم می دانم بر این نکته نیز تأکید کنم که به 
حمایت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و به طور کلی دولت محترم تدبیر و امید بسیار خوش بین 
هس��تم و معتقدم با دقت نظری که دارند مشکالت و 

کمبودها یکی بعد از دیگری برطرف می شود.   

 دکتر محمود جباروند  
 عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران 
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Time Topics Moderator/s Venue

 08:00 - 10:00 Keynote Lectures  Carl P. Herbort Jr, MD / Glenn J. Jaffe, MD 
Karl Golnik, MD  Main Hall 

 10:00 - 10:30 Opening Session “Innovation & Research in Ophthalmology” Lecture    Main Hall 

 10:30 - 11:00 Break 

 11:00 - 12:30 Symposium: Retinal Pharmacotherapy: Where are We? 
Where are We Headed? 

 Ali reza Lashay, MD / Touka Banaee, MD 
Glenn J. Jaffe, MD / Morteza Entezari, MD  Main Hall 

 11:00 - 12:30 Symposium: Exotropia 
 Ziaeddin Yazdian, MD 

Majid Farvardin jahromi, MD 
Abbas Bagheri Lotfabad, MD

 Hall 2 

 11:00 - 12:30 Workshop:
Nucleo Fractis Techniques in Phacoemulsification 

 Afshin Lotfi sadigh, MD 
Siamak Zarei ghanavati, MD 

Massoumeh Mohebbi, MD
 Hall 3 

 11:00 - 12:30 Symposium: Neuro-Ophthalmology Updates 
 Karl Golnik, MD / Misha Pless, MD 

Cameron Parsa, MD / Mohammad Pakravan, MD 
Masood Aghsaie fard, MD

 Hall 4 

 11:00 - 12:30 Workshop: Visual Electrophysiology Testing:
Principles and Clinical Applications 

 Mohsen Azarmina, MD 
Morteza Movasat, MD  Hall 6 

 11:00 - 12:30 Workshop: Glaucoma Diagnostic Tests  Naveed Nilforushan, MD / Sasan Moghimi, MD  Hall 7 

 11:00 - 12:30 ONE Network Presentation, AAO Meeting  Jane Aguirre, MD  Library Building 

 12:30 - 14:30 Workshop: Lunch Meeting: Strategy and Statistics for 
Office-Based Clinical Research in Ophthalmology 

 Kouros Nouri-Mahdavi, MD 
Mahdi Yaseri, PhD / Marzieh Katibeh, MD  Main Hall 

 12:30 - 14:30 Lunch Meeting (Film Festival)  Saeed Karimi, MD 
Mohammad reza Jafarinasab, MD  Hall 2 

 12:30 - 14:30 Workshop: Lunch Meeting:
Surgical Intervention in Glaucoma 

 Heidar Amini, MD / Zohreh Behrouzi, MD 
Azadeh Doozande Tabarestani, MD  Hall 3 

 12:30 - 14:30 Lunch Meeting    Hall 4 

 14:30 - 16:00 Symposium: Late Breaking Developments in the Treat-
ment of Anterior Segment Diseases 

 Andrew J. W. Huang, MD 
Farhad Hafezi, MD 
Hamid Sajjadi, MD 

Mohammadali Javadi, MD
 Main Hall 

 14:30 - 16:00 Workshop: Updates on Uveitis 
 Glenn J. Jaffe, MD / Carl P. Herbort Jr, MD 

Masoud Soheilian, MD 
Leila Alizadeh ghavidel, MD

 Hall 2 

 14:30 - 16:00 Workshop: Perimetry  Yadollah Eslami, MD / Massood Mohammadi, MD  Hall 3 

 14:30 - 16:00 Workshop: Intracorneal Rings  Bahram Einollahi, MD 
Mohamad ali Zare mehrjerdi, MD  Hall 4 

 14:30 - 16:00 Free Papers: Posterior Segment 1 
 Mohammad hosein Dehghan, MD 

Majid Abrishami, MD 
Farzan Kianersi, MD

 Hall 5 

 14:30 - 16:00 Free Papers: Strabismus  Zhale Rajavi, MD / Davoud Gharebaghi, MD 
Mehdi Tavakoli dastjerdi, MD  Hall 6 

 14:30 - 16:00 Workshop: Controversies in Ophthalmic Plastic & Recon-
structive Surgeries 

 Michael E. Migliori, MD 
Karl Golnik, MD 

Abolfazl Kasaei, MD 
Farzad Pakdel, MD

 Hall 7 

 16:00 - 16:30 Break 

 16:30 - 18:00 Symposium: Retinovascular Disorders 

 Hamid Ahmadieh, MD 
Mohammad mehdi Parvaresh, MD 

Mohammad Riazi, MD 
Farhad Fazel, MD 

Ramin Tadayoni, MD

 Main Hall 

 16:30 - 18:00 Symposium: Glaucoma Potpourri 
 Zohreh Behrouzi, MD 
Shahin Yazdani, MD 

Reza Zarei, MD
 Hall 2 

 16:30 - 18:00 Workshop: Eyelid Trauma Challenges  Mohammad Etezad razavi, MD 
Ali akbar Saber moghaddam ranjbar, MD  Hall 3 

 16:30 - 18:00 Symposium: Femtosecond Laser in Cataract & Anterior 
Segment Surgeries 

 Kambiz Negahban, MD 
Farid Karimian, MD 

Mahmood Jabbarvand, MD 
Ramin Salouti, MD

 Hall 4 

 16:30 - 18:00 Workshop: Retinal Imaging: How to Interpret Fluorescine 
Angiography, Fundus Autofluorescence and ICG Angiography 

 Zahra Aalami harandi, MD 
Mehdi Modarreszadeh, MD 

Morteza Entezari, MD
 Hall 5 

 16:30 - 18:00 Workshop: Postoperative Complications of Phaco  Amir Faramarzi, MD / Alireza Foroutan jazy, MD  Hall 6 

 16:30 - 18:00 Free Papers: Anterior Segment 1 
 Mehdi Hosseini Tehrani, MD 

Hosein Movahedan, MD 
Mohammad Mirzaei, MD

 Hall 7 
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زیر نظر: دکتر حمید احمدیه
تحریریه: شراره داودی، محمدجواد نعمتی

              اسماعیل داودی
آتلیه طراحی: طراحان سیب نقره ای
عکس: میترا سماوکی، سپهر ابطحی
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