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آخری��ن ب��رگ از دفتر  کنگره بیست و دوم که 1
ورق خورد، کناب بیس��ت و 
سومین کنگره باز شد. تالش 
تیم اجرایی مانند همه سال های 
گذشته بر آن بود که بر اساس 
از  آنچ��ه  و  نظرس��نجی ها 
دیدگاه های همکاران دریافت 
ک��رده بودی��م و همچنی��ن با 
تجربیاتی که از نحوه برگزاری 
کنگره های بین المللی داشتیم، 
تغییرات��ی در برنامه ها و نحوه 
ارائه خدمات بدهیم که تا حد 
امکان نظر شرکت کنندگان در 
کنگره و مهمانان را تأمین کند.

بر همین اس��اس امسال با 
برنامه های جدیدی مواجه خواهید بود که ش��اید 
مهم ترین آنها تغییری اس��ت که در ش��یوه صرف 
ناهار کنگره پدید آمده است. همه دوستان می دانند 
در هیچی��ک از کنگره های بین المللی ناهار گرم به 
صورتی که ما در س��ال های گذشته داشتیم، توزیع 
نمی شود و مدعوین یا به غذای سرد و مختصری 
ک��ه در Lunch Meeting داده می ش��ود، قناعت 
می کنند و یا از مراکز تعیین شده، غذای مورد نظر 

خود را خریداری می کنند. 
تی��م اجرای��ی کنگ��ره نی��ز پس از بررس��ی 
راهکارهای مختلف، به ش��یوه میانه و مناس��بی 
دست یافت. بر این اساس، طی سه روز آینده از 
ساعت 12:30 تا 14:30 همکاران محترم می توانند 
ضمن استفاده از یک برنامه علمی، ناهار را مهمان 
یکی از شرکت های تجهیزات پزشکی باشند. این 
وعده غذایی به صورت سرد سرو می شود اما از 
کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار است. به یقین 
گام های نخس��ت در هر کار، ش��یوه نوین یا راه 
جدیدی ممکن است با کمبودها و کاستی هایی 
مواجه ش��ود؛ آشنایی با دیدگاه های شما ما را در 
ارائه خدمات بهتر و یافتن راه های مناسب تر کمک 
خواه��د کرد. همکاران گ��روه اجرایی کنگره در 
غرفه انجمن و نشریه چشم انداز منتظر دریافت 

نظرات تان هستند.
از جمله برنامه های دیگ��ری که در کنگره  بیس��ت و س��وم برگزار می گردد، »س��رای 2
مشاهیر« یا Hall of Fame می باشد. امسال برای 
این بخش، زندگی پربار پروفس��ور خدادوس��ت 

سخن نخست

دس��تمایه کارمان قرار گرفت. 
چشم پزش��کی که نامش نه در 
ای��ران که در جهان پزش��کی، 
ش��ناخته ش��ده و آشناس��ت. 
تصاویر به یادماندنی و فیلم های 
این سرا شما را دقایقی مهمان 
غرفه انجمن چشم پزشکی ایران 

واقع در طبقه همکف می کند.
ب��از ه��م راهنمایی ش��ما 
همکاران و مهمانان عزیز است 
ک��ه راه م��ا را برای س��ال های 
آینده روشن تر می سازد تا بهتر 
از پس معرفی مشاهیر خانواده 

چشم پزشکی ایران برآییم.
فهرست اسامی، نشانی و 3قرارمان بر این است که 
شماره تلفن های همکاران در این کنگره اصالح و 
تکمیل ش��ود. پس وقتی که به س��رای مش��اهیر 
می روی��د، چند دقیقه ای از وقت ت��ان را هم برای 
اصالح یا تأیید اطالعات ش��خصی تان اختصاص 
دهید. همکاران دبیرخانه انجمن در کوتاه ترین زمان 
این کار را س��امان خواهند داد. انجام این امر مهم 
می توان��د در اطالع رس��انی های انجمن و ارتباط 
مناسب و به موقع با شما عزیزان بسیار موثر باشد. 

فستیوال فیلم و عکس گام دیگری بود که  برای نخستین بار توسط کمیته علمی بیست 4
و سومین کنگره برداشته شد. بر اساس فراخوانی 
که از چند ماه پیش برای همکاران در مراکز محتلف 
دولتی و خصوصی ارسال گردید، ..... قطعه عکس 
و ..... فیل��م ب��ه دبیرخانه انجمن رس��ید. داوران 
بخش های فیلم و عکس، موارد دریافت ش��ده را 
بررسی و بهترین ها را انتخاب کردند. عکس ها و 
فیلم  های برتر در برنامه ای که روز سه شنبه ساعت 
18:30 تا 20:30 برگزار می گردد، معرفی خواهند 
شد. میزبان همکاران محترم برای صرف شام این 

برنامه، شرکت صوفیا طب خواهد بود.
ندارد.« پس اگر در انجام این برنامه ها کم و 5 به قول معروف »تنها دیکته نانوش��ته غلط 
کاس��تی وجود داشت، به بزرگواری خودتان بر ما 
ببخشایید. امیدواریم مانند همیشه با شکیبایی شما و 
دریافت نظرات تان بتوانیم گام به گام انجام بهتر و 
موفق تر برنامه های جدید را تجربه کنیم. باشد که 
همدلی و همراهی یکایک ما، خاطراتی خوش از 

کنگره بیست و سوم در دل و جان مان بنشاند. 
  
 

  

  دکتر مسعود ناصری پور  

روز دوم کنگره در واقع روز اول برنامه های اصلی است. اتفاق ویژه امسال در این روز، برگزاری اولین جشنواره فیلم 
و عکس چشم پزشکی است. با توجه به فراخوانی که از چند ماه قبل ارائه کردیم، تعداد قابل توجهی اثر به دبیرخانه 
جشنواره ارسال شد. این آثار توسط متخصصان فوق تخصص و هنرمندانی که با این حوزه هم ناآشنا نبودند، به دقت 

مورد بررسی و داوری قرار گرفت که خروجی آنها 15 فیلم و 15 عکس برتر بود.
آثار برتر بخش فیلم به صورت جداگانه س��اعت 18.30 عصر امروز در س��الن اصلی به نمایش درمی آید و ارائه 

دهندگان آنها درباره هر اثر توضیحات الزم را بیان می کنند. 
عکس های برتر نیز در سالن جنب غرفه انجمن به نمایش گذاشته می شوند. این عکس ها در مرحله اول داوری 
انتخاب شدند و سه رتبه برتر این بخش نیز براساس امتیاز دهی هیات داوران در ساعت 18.30 عصر معرفی خواهند 
شد. جوایز برگزیدگان برای نفر اول یک دستگاه تبلت، نفر دوم سکه تمام بهار آزادی و نفر سوم نیم سکه بهار آزادی 

در نظر گرفته شده است.
امیدواریم با توجه به تازه بودن این جشنواره، در سال های آینده تعداد بیشتری از چشم پزشکان محترم در این بخش 
شرکت کنند و دیدگاه های خود را به دبیرخانه جشنواره انتقال دهند. الزم به ذکر است این برنامه در دوره های قبلی 

کنگره در غالب ویدیو ژورنال ارایه می شد.
به یقین دریافت دیدگاه ها و نظرات همکاران عزیز می تواند در پربارتر شدن این برنامه که تلفیقی از علم و هنر و 

اندیشه است، کمک شایانی بنماید.

همزمان با کنگره بیست وسوم برگزار می شود

اتفاق ویژه روز اول
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گلوکوم یا آب س��یاه یکی از بیماری های شایع 
چش��م اس��ت که اگر درمان مناس��بی در مورد آن 

صورت نگیرد، منجر به نابینایی می شود.
دکتر حیدر امینی رئیس انجمن گلوکوم ایران در 
حاشیه سمینار درمان گلوکوم ضمن ذکر این مسئله 
گفت:» گلوکوم بیماری شایعی است، به خصوص 
که نوعی ضایعه پس از عمل نیز به حساب می آید. 
به همی��ن دلیل از ابت��دای کنفرانس های س��االنه 
انجمن چشم پزشکی، سهمی داشته و عضو ثابت 

گروه های فوق تخصصی بوده است.«
وی ضمن اش��اره به این نکته که س��مینارهای 
مربوط به تشخیص و درمان این بیماری با حضور 
سخنرانان داخلی و خارجی برگزار می شود، اظهار 
داش��ت:»در این س��مینارها هم از س��خنرانی های 
پزشکان ایرانی بهره می گیریم، هم از صحبت های 
دکتر »پالم برگ« که از آمریکا تشریف آورده اند.«

دکتر امینی همچنین درب��اره دیگر فعالیت های 
انجم��ن گلوک��وم توضی��ح داد:»م��ا در تالش��یم 
وب س��ایتی را که انجمن چش��م پزشکی برای ما 
طراح��ی کرده، راه ان��دازی کنیم ت��ا از این طریق 
بتوانیم با مردم نیز در ارتباط باش��یم. عالوه براین 
درصدد هس��تیم ساالنه سمپوزیوم هایی با موضوع 
گلوک��وم در مراکز دانش��گاهی شهرس��تان ها نیز 

برگزار کنیم.«

گروه فوق تخصصی رتین در کنگره بیس��ت و سوم انجمن چشم پزشکی 
ایران با دست پر حاضر شده است و به نظر می رسد تا پایان اتفاق های مهمی 

در برنامه های پیش روی آن رقم بخورد. 
دکتر رضا کارخانه، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس بخش رتین 
بیمارس��تان چشم پزش��کی فارابی در توضیح این مطلب می گوید: »هر دوره 
که دانش��گاهی مسئولیت برگزاری کنگره را برعهده می گیرد اهمیت کار برای 
همکاران آن مجموعه بیشتر می ش��ود؛ امسال این وظیفه به بیمارستان فارابی 
واگذار شده و طبیعی است که بخش رتین روزهای پرکار و حساسی را پشت 
س��ر گذاشته باشد. البته هماهنگی ها از 10 ماه قبل و چند هفته بعد از خاتمه 
کنگره بیس��ت و دوم انجام شد و اکنون در شرایط بسیار مطلوب و هماهنگی 
قرار داریم.«  او معتقد است، گروه فوق تخصصی رتین انجمن چشم  پزشکی 
به دلیل س��ابقه فعالیت هایش، انسجام بس��یار خوبی دارد و در این خصوص 
برنامه های کاملی را ارائه داده است. دکتر کارخانه اضافه می کند: »ابتدا قرار بود 
برنامه گروه رتین طی دو روز برگزار شود اما به دلیل محدودیت های زمانی و 

مکانی به ناچار این برنامه را در یک روز ترتیب دادیم.«
وی در ادامه صحبت های خود به نشس��ت ها و جلسه های این گروه اشاره 
کرد و گفت: »اولین جلس��ه به موضوع تصویربرداری شبکیه اختصاص یافت 
و خوش��بختانه با استقبال بسیار خوب همکاران مواجه شد. در جلسه دوم به 
مبحث ماکوال یا لکه زرد می پردازیم و مراقبت ها و درمان های این بیماری را 

مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. بد نیست بدانید بیماری این قسمت مرکز 
فعالیت های مربوط به دس��تگاه بینایی را تحت تاثیر قرار می دهد و سالمت و 
کارایی آن را به خطر می اندازد. از این رو باید برای درمان از روش های نوین 

استفاده شود. 
جلسه سوم به موضوع بازسازی و ترمیم رتین اختصاص دارد. در این زمینه 
می توان به جوان س��ازی ش��بکیه و بهبود بافت های تحلیل رفته اشاره کنم. به 
نظر می رس��د با ورود دستگاه های جدید، پیش��رفت های خوبی در این زمینه 
انجام ش��ده و س��رعت درمان های چش��می را باال برده است. به عنوان نمونه 
می توانم به قرارگیری میکروچیپ ها در داخل بافت ش��بکیه اش��اره کنم که از 
طریق دوربین های نصب ش��ده بر روی عینک، شرایط بینایی فرد را بهبود می 

بخشد و به نوعی ابزار کمک بینایی محسوب می شود.«  
رییس بخش رتین بیمارس��تان فارابی ادامه داد:»جلس��ه چهارم و پنجم این 
گروه فوق تخصصی به دو موضوع مهم یعنی پیوند سلول های بنیادی، انتقال 
ژن های س��الم از طریق ویروس ها و گزارش��ی از بیماری های جالب است که 
توسط همکاران چشم پزش��ک ارائه می شود. در این جلسه 10 نمونه خاص 

تشریح می شود و جزییات آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.«
دکتر کارخانه معتقد است پیشرفت ها و نوآوری های صورت گرفته در چشم 
پزشکی ایران همگام با جامعه جهانی است و جای امیدواری وجود دارد که در 

آینده نزدیک چشم پزشکان ایرانی در همه بخش ها بدرخشند.«

دکتر فری��د کریمیان، عضو هیات مدیره 
گروه فوق تخصصی سگمان قدامی انجمن 
چش��م پزش��کی ایران، در مورد تش��کیل 
این گروه، گفت: فکر تش��کیل گروه فوق 
تخصصی قرنیه و س��گمان قدامی از سال 
1999  در کنگ��ره ESCRS در حالی که در 
خیابان های بروکسل به همراه دکتر هاشمی 
و دکتر جوادی قدم می زدیم مطرح ش��د و 
در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که تشکیل 
چنین گروهی که به صورت فوق تخصصی 
به مباحث قرنیه و س��گمان قدامی بپردازد، 

الزم و ضروری است.
وی ادامه داد: با این حال متاسفانه تا حدود 
چهار سال پیش این امر محقق نشد و در آن 
زمان صحبت هایی مطرح بود که اگر این کار 
انجام شود انجمن چشم پزشکی تضعیف 
می شود ولی با گذشت زمان و افزایش تعداد 
جراحان قرنیه و اصالح عیوب انکس��اری 
تقریبا تعداد ما به حدود 120 نفر رسید و گام 
های نخست تشکیل این گروه برداشته شد.

ای��ن عض��و هی��ات مدیره گ��روه فوق 
تخصصی س��گمان قدامی انجمن چش��م 
پزشکی ایران، تصریح کرد: الزم بود چنین 
گروهی ش��کل بگیرد و از زمان تشکیل تا 
کنون دو بار انتخابات در این گروه برگزارشد 
که هم اکنون هیات مدیره آن گروه را دکتر هاشمی، دکتر جوادی، دکتر صلوتی، دکتر صداقت و بنده تشکیل می دهیم.
دکتر کریمیان، افزود: برنامه های گروه فوق تخصصی سگمان قدامی شامل دو قسمت می شود که یکی مربوط 
به گروه قرنیه و سگمان قدامی است - مثل کنفرانس های داخلی  که بیشتر افرادی که زمینه کاری شان قرنیه است 
حضور دارند - و قسمت دیگر نیز در کنگره های سراسری ارائه می شود. وی در مورد انتخاب موضوع های گروه 
فوق تخصصی سگمان قدامی در بیست و سومین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران، گفت: از ماه ها قبل و می توان 
گفت از زمان کنگره بیست و دوم، جلسه های هیات مدیره گروه فوق تخصصی سگمان قدامی آغاز شد و در جلسات 
مشترک میان اعضای هیات مدیره گروه و افرادی که سخنران کنفرانس های قرنیه هستند، عناوین سمپوزیوم، کارگاه 
های آموزشی و روند انتخاب مقاالت و چارچوب آنها تعیین شد. دکتر کریمیان برنامه های برگزار شده در روز پیش 
کنگره مرتبط با گروه قرنیه و سگمان قدامی را مناسب قلمداد کرد و افزود: آمآمدر این روز سه نشست مرتبط با گروه 
فوق تخصصی سگمان قدامی در ارتباط با موارد چالش برانگیز، التهاب های قرنیه و سگمان قدامی و همچنین پیوند 

قرنیه برگزار شد که دکتردوا از انگلیس و دکتر اینومیتو از کشور ژاپن از شرکت کنندگان نشست پیوند قرنیه بودند.

رییس گروه فوق تخصصی رتین بیمارستان فارابی تشریح کرد 

دکتر حیدر امینی

دکتر فرید کریمیان

بررسی آخرین تحوالت درمان بیماری های شبکیه

وب سایت گروه تخصصی 
گلوکوم راه اندازی می شود

نخستین گام تشکیل این  گروه 
درخیابان های بروکسل برداشته شد
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مدتها پیش به همه اس��اتید محترم و اداره کنندگان سمپوزیوم ها و کارگاه ها ای میل 
زدیم و از ایش��ان خواس��تیم طی 300 تا 400 کلمه، برنامه خود را به صورت کامال 
علمی در اختیار نشریه قرار دهند. متاسفانه چشم انداز مورد برخی کم لطفی ها قرار 
گرفت و تنها تعداد اندکی از این بزرگواران پاسخ ما را دادند. هر چند این مجموعه 
شکل نگرفت اما برای حفظ امانت و احترام به آنان که لطف کردند و مطلبی ارسال 
نمودند، سه برنامه زیر را خدمت شما خوانندگان عزیز تقدیم می کنیم. باشد که این 

اندک، زمینه ای باشد برای استفاده بیشتر از علم و قلم اساتید گرانقدر.

سه نشست در یک نگاه!

ایزوتروپی شیرخوارگی موضوع بحث سالن شماره 2 مرکز 
همایشهای رازی در روز سه شنبه هفتم آبان ماه 1392 ساعت 
11 تا 12:30 می باشد. اداره کنندگان این برنامه دکتر ضیاءالدین 

یزدیان و دکتر محمد رضا اکبری هستند. 
علت انتخاب این موضوع ش��یوع نس��بتاً باالی این بیماری 
و لزوم آشنایی بیشتر چش��م پزشکان با روشهای تشخیص و 
درم��ان این بیماری می باش��د. ایزوتروپی ش��یرخوارگی 1-2 
درصد ش��یرخواران را مبتال می کند. از آنجا که این بیماری در 
دوره حس��اس ش��یرخوارگی بروز می کند، تشخیص و درمان 
به موقع آن حائز اهمیت اس��ت و می تواند از بسیاری عوارض 
مانند تنبلی چشم پیشگیری نماید. احاطه به این بیماری نه تنها 
برای فلوش��یپهای استرابیسم بلکه برای همه چشم پزشکان  و 
اپتومتریست ها الزم است. این موضوع در سالهای گذشته نیز در 
سمینارها مطرح شده است ولی اولین بار است که با مجموعه 

عنوانهای زیر در کنگره به بحث و بررسی گذاشته می شود. 
عن��وان اولی��ن س��خنرانی در ای��ن س��مپوزیوم فرضیات 
نوروفیزیولوژیک جدید در مورد این نوع ایزوتروپی است. این 
مبحث پایه بسیاری از تحقیقات در مورد این بیماری را شکل 
می دهد و لذا دانس��تن این فرضیات به عنوان پیش نیازی برای 

ورود به کل مباحث الزم است.
ایزوتروپی شیرخوارگی یک بیماری تنها نیست. تعدادی از 
 DVD - انحرافات خاص چشم مانند پرکاری عضله مایل تحتانی
و نیستاگموس latent به همراه این بیماری ظاهر می شوند. این 
انحرافات چشمی هر یک تش��خیص و درمان خاص خود را 
می طلب��د و عدم توجه به آنها باعث بروز اش��کال در درمان و 
نارضایتی بیمار یا والدین وی می ش��ود. این انحرافات موضوع 

بحث سخنرانی دوم در این سمپوزیوم است.
چه زمانی بهترین زمان جراحی برای ایزوتروپی شیرخوارگی 
است؟ آیا این بیماران باید قبل از 6 ماهگی مورد عمل جراحی 
ق��رار گیرند یا زمان دیگ��ری را باید برای جراحی آنها انتخاب 
کرد؟ مزایا و معایب جراحی در سنین مختلف چیست؟ پاسخ 
به این سواالت را می توان در سخنرانی سوم که توسط مهمان 
خارجی کنگره – دکتر Simonsz- اجرا می شود جستجو کرد.

یکی از عوارض مهم و بالنسبه شایع جراحی در این بیماران 
اگزوتروپی بعد از عمل )consecutive( می باش��د. یافته های 
جدیدی در مورد این عارضه وجود دارد که می تواند درمان آن 
را در آینده متحول نماید. اصطالح stretched scar  از جمله 
این یافته هاست و دانس��تن نحوه تشخیص و درمان آن امری 
مهم در بررسی این بیماران است. این نکات موضوع سخنرانی 

چهارم سمپوزیوم است.
پس از اتمام سخنرانی ها اساتید صاحب نظر در این بیماری به 
بحث و تبادل نظر در مورد نکات گفته شده و سایر نکات این 
بیماری می پردازند. در این قس��مت که طبق روال سمپوزیوم ها 
پانل نام دارد پرسش��های مخاطبین نیز مطرح شده و پاسخ داده 

می شود.
دکتر محمدرضا اکبری فوق تخصص استرابیسم و استادیار 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه patient selection for refractive surgery   توس��ط بخش روابط بین الملل انجمن و 
کمیته علمی قرنیه و جراحی رفراکتیو به گروهی از چشم پزشکان جوان واگذار شده است که قرار است 
به زبان انگلیسی ارائه شود. در این کارگاه در مورد سواالت رایج و الزم از بیمار و معاینات چشمی الزم 
قبل از عمل، تصویر برداریهای الزم و تفسیر آنها و نکات حساس و مهم در معاینات چشمی که توجه 
ویژه الزم دارند، بحث و بررسی می شود. تبادل نظر در مورد تجربیات سخنرانان از مواردی که توجه 
کافی به شرح حال معاینات چشمی و تصویر برداریهای قبل از عمل می توانسته از عوارض احتمالی 
جلوگیری نماید، بخش بعدی این کارگاه است. این برنامه روز سه شنبه  7آبان ساعت 2:30 بعدازظهر 
در سالن 7  توسط دکتر مهرداد محمد پور اجرا می شود با توجه به فراگیر بودن مخاطبین، امیدواریم این 

برنامه با استقبال، پذیرش و رضایت همکاران روبرو شود. 

در راستای سیاست های کمیته روابط بین الملل انجمن چشم 
پزش��کی ایران در جه��ت برگزاری کارگاه ه��ای ویژه به زبان 
انگلیسی در زمان کنگره سراسری و آشنائی تدریجی همکاران با 
این کارگاهها با هدف آماده کردن اعضای انجمن برای برگزاری 
نشست های مشابه در مجامع بین المللی این کارگاه طرح ریزی 

شده است. 
مش��کالت ناش��ی از عدم قرارگیری صحیح پلک در محل 
خودش ش��امل اکتروپیون، انتروپیون و رتراکشن فقط منحصر 
به پلک نمی باش��د و س��بب صدمه به کره چشم نیز می گردد. 
لذا آش��نایی کامل جراحان چش��م در مورد نح��وه برخورد با 
این مش��کالت پلکی حائز اهمیت است. از طرف دیگر بعلت 
ش��یوع باالی تصادف در کش��ور ما، مشکالت ناشی از پارگی 
و س��وختگی پلک و عوارض آنها روی مجرای اشکی و سطح 
کره چشم نیز اهمت ویژه ای دارد که در این کارگاه مورد بحث 
قرار خواهد گرفت. ابتدا سخنرانان مدعو در مورد عناوین فوق 
س��خنرانی خواهند داش��ت و در انتها بحث و پرسش و پاسخ 
شرکت کنندگان سبب روشن نمودن زوایای مختلف در نحوه 
برخورد با این بیماری های ش��ایع پلک خواهد شد.این برنامه 
روز  سه شنبه ساعت 16:30 تا 18  توسط دکتر محسن بهمنی 

کشکولی اداره و اجرا می شود.

سمپوزیوم ایزوتروپی شیرخوارگی

چشم پزشکان جوان برگزار می کنند

کارگاه نحوه برخورد با
بیماری های شایع پلکی

برای ارس��ال نشریات و  اطالع رسانی مکتوب، به 
نشانی پستی تان نیازمندیم و برای ارسال مطالب 
الکترونی��ک نظیر نحوه دریافت وام، س��فرها و... 

نشانی اینترنتی )Email( شما را الزم داریم.
ب��ه منظور تصحیح و به روز ش��دن این اطالعات، 
لطف کنید و در روزهای برگزاری کنگره س��ری 
به غرف��ه انجمن بزنید. فق��ط 5 دقیقه وقت الزم 
است تا اگر نشانی، شماره تلفن ثابت یا همراه تان 

تغییر کرده، آن را اصالح کنید.
یادتان باش��د برای دریافت وام، خبر از س��فرها 
و اس��تفاده از تس��هیالت ش��رکت در کنگره ها و 
سمینارهای داخلی و خارجی باید اطالعات دقیق 

و صحیح شما در انجمن موجود باشد.    

5 دقیقه از وقت تان را می خواهیم

یک نکته قابل تامل
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مدیرعامل شرکت »فجر شاهد«:

حمایت علمی را فراموش نکرده ایم

بیس��ت و سومین کنگره انجمن چشم پزشکی س��ه اسپانسر طالیی دارد که سالیان 
سال میزبانی چشم پزشکان در کنگره را برعهده داشته اند. یکی از این اسپانسرهای 
طالیی شرکت »فجر شاهد است«. این شرکت باسابقه در زمینه واردات تجهیزات و 
لوازم چشم پزشکی، نمایندگی بسیاری از شرکت های مطرح خارجی را در کشورمان 
برعهده دارد و به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با این شرکت ها و تأکیدی که بر حضور 
در کنگره های خارج از کشور دارند، در به روز بودن تجهیزات پزشکی در کشورمان 
نقش بسزایی دارند. در همین راستا با محمدرضا صمدزاده، مدیر عامل این شرکت 

گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

شرکت »فجر ش��اهد« از چه زمانی کار 
خود را آغاز کرده  و چه پیشرفت هایی را 

پشت سر گذاشته است؟
ش��رکت »فجر شاهد« یکی از قدیمی ترین و 
باسابقه ترین ش��رکت های فعال در زمینه لوازم 
و تجهیزات پزش��کی است و 24 سال است که 
در این عرصه فعالیت می کند. این ش��رکت طی 
س��الیان سال فعالیت خود، در تالش بوده است 
که از طریق همکاری با شرکت های معتبر جهانی 
در زمینه تجهیزات پزشکی، بهترین و به روزترین 
کاالهای مورد نیاز چشم پزشکان کشورمان را در 
اختیار آنان قرار دهد. خوش��بختانه سطح علمی 
و عملی چشم پزش��کان کش��ورمان در مقایسه 
با دنیا بس��یار باالس��ت اما با توجه به وابستگی  
زیادی که که عمل های چشم به  تکنولوژی های 
پیش��رفته دارد قطعا بدون وجود دس��تگاه های 
پیشرفته امکان حفظ این جایگاه دشوار خواهد 
بود. برای همین پیگیر هستیم که جدیدترین و 
پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی با فاصله 
اندکی از کشورهای پیشرفته جهان در ایران نیز 
به بهره برداری برسد. در همین راستا این شرکت 
توانس��ته اس��ت تاکنون نمایندگی 20 کمپانی 
معروف دنیا از جمله بوش اند المب، تکنوالس، 
اف س��ی آی، تاکاجی، تامی، رولند و غیره را در 

کشورمان برعهده گیرد.
شرکت فجر شاهد چندین سال است که 
ارتباط تنگاتنگی با انجمن چشم پزشکی 
دارد و حمایت مالی کنگره های س��الیانه 
این انجمن را برعهده می گیرد. دلیل این 

حمایت مالی چیست؟
با توجه به اینکه ش��رکت فجر ش��اهد جزو 
معدود ش��رکت هایی اس��ت که از اولین کنگره 

چش��م پزش��کی در کنار انجمن چشم پزشکی 
حضور داشته و ارتباط تنگاتنگی با چشم پزشکان 
و مراکز چشم پزشکی دارد. شرکت فجر شاهد 
از ابت��دای کار خود در کنار فعالیت های تجاری 

به مس��ائل مهم تری همچون پشتیبانی از چشم 
پزشکان و ارتقای سطح فناوری در زمینه چشم 
پزش��کی فکر کرده است. بر همین مبنا رابطه ای 
میان شرکت و چشم پزشکان برقرار شد که فراتر 
از خرید و فروش بود. در همین راس��تا حمایت 
از انجمن چشم پزش��کی و کنگره نیز در دستور 
کار ما قرار گرفت. ما تاکنون 15 سال اسپانسری 
کنگره را بعهده داشته ایم و از برگزاری کنگره در 

شهرستان ها هم حمایت کرده ایم.
یکی از برنامه هایی که امس��ال به کنگره 
اضافه شده، برنامه های علمی در ساعت 
ناهار )Lunchmeeting( است. همین 
مسئله می تواند شاهدی بر این مدعا باشد.
همینطور است. امسال دست اندرکاران کنگره 
ب��ه این نتیجه رس��یدند که در زم��ان ناهار هم 
برنامه های علمی داشته باشند. در این برنامه های 
علمی سه سخنرانی با موضوعات آکولوپالستی 
با ش��رکت نماینده کمپانی FCT و سخنرانی دو 

تن از اس��اتید برجس��ته در این ح��وزه، معرفی 
 دس��تگاههای رتکان و OCT، و پنل فمتوسکند

 )FemtoSecond( برگزار می ش��ود و همزمان 
از چشم پزش��کان محترم پذیرایی ناهار به عمل 
می آید. به طور کلی فعالیت ما در ش��رکت فجر 
ش��اهد حمایت علمی از چش��م پزشکان را نیز 
در برمی گیرد. به همین دلیل کادر علمی شرکت 
ما هر دس��تگاهی را که در اختیار چشم پزشکان 
گرام��ی ق��رار می دهد، تیم��ی از متخصصان را 
برای ارائه توضیح��ات الزم به مطب خریداران 
می فرس��تد. این تیم اطالعات الزم را در اختیار 
چشم پزشک قرار می دهد. یکی از فعالیت های 
دیگری که در راس��تای حمایت علمی از چشم 
پزشکان انجام می ش��ود فراهم کردن تسهیالت 
برای چشم پزشکانی است که تمایل به شرکت 
در کنگره های چشم پزش��کی خارج از کش��ور 

دارند. 
چه تسهیالتی؟

معموال هزینه شرکت در این کنگره ها بسیار 
باالست. به همین دلیل شرکت فجر شاهد بخشی 
از هزینه مربوطه را برعهده می گیرد. از این گذشته 
تسهیالتی مثل ویزا و رزرو هتل را نیز در اختیار 
می گ��ذارد. در کن��ار حمایت از پزش��کان برای 
شرکت در برنامه های علمی، تورهای گردشگری 
نیز ب��رای تلطیف روحیه مهمانان در نظر گرفته 

می شود.
با خبر شدیم که جدید ترین دستگاهی که 
شرکت »فجر شاهد« وارد کرده است، به 
نام »ویکتوس« چندین عمل جراحی را با 
هم انجام می دهد. اگر ممکن است درباره 

عملکرد این دستگاه توضیح دهید.
ویکتوس در واقع شاهکار کمپانی معتبر بوش 
اند المب/ تکنوالست است که به تازگی موفق به 
واردکردن آن از کشور آمریکا شده ایم. بگذارید از 
اینجا شروع کنم؛ چشم پزشکان گرامی می دانند 
که فمتوسکند نوعی لیزر است که در سیستم های 
با تکنولوژی باال استفاده می شود. زمان تابش این 
لیزر به قدری کوتاه است )10  به توان منفی 15( 
که موجب عدم ایجاد حرارت و آسیب  رساندن 
به بافت می-ش��ود. در نتیجه نوع برش این لیزر 
بس��یار ظریف و دقیق اس��ت. در ابتدا این نوع 
لیزر برای برداشتن فلپ های ایمن و دقیق مورد 
استفاده قرار می گرفت اما در حال حاضر موارد 
استفاده متعددی از جله جراحی های کاتاراکت، 
قرنی��ه، رفراکتی��و و تراپیوتیک دارد.  دس��تگاه 
ویکتوس که یکی از جدیدترین دستگاه ها را  در 
زمینه چشم پزشکی است، مجموع کارهای باال 
را انجام می دهد، قابلیت های بسیار ارزشمندی 
از جمله فمتو کاتاراکت، جراحی های رفراکتیو، 
پیوند قرنیه، ایجاد کانال برای رینگ داخل قرنیه، 
ایجاد برش در قرنیه و انجام کپسولورکسیس را 

داراست.
 محص��والت دیگری که ش��رکت فجر 

شاهد وارد کرده چیست؟
یکی ازاین دس��تگاه ها که در حال حاضر در 
غرفه موجود اس��ت، ریتکان ن��ام دارد که برای 
عکس برداری از چشم نوزادان و کودکان بی نظیر 
است و از قابلیت کنترل بسیار باالیی برخوردار 
است. لنز این سایز)Incize –envista( به تازگی 
به لنزهای ش��رکت ما اضافه شده و مخصوص 
انج��ام عم��ل فیکو )ن��وع پیش��رفته عمل های 
کاتاراکت( اس��ت. یکی از پیشرفت ها در زمینه 
عمل فیکو تالش ش��رکت ها در جهت کوچک 
کردن برش قرنیه اس��ت. این برش از 2/3 میلی 
متر آغاز ش��ده و به تدریح ت��ا 1/8 کاهش پیدا 
کرده است.  اخیرا کمپانی بوش اند المب لنز این 
سایز را که از برش ¼ میلی متری عبور می کند، 
به ب��ازار جهانی عرضه کرده اس��ت. لنز دیگری 
ک��ه در حال حاضر در غرفه داریم »این ویس��تا 
توریک« است که عالوه بر قابلیت های لنز »این 
ویستا« دارای قابلیت اصالح آستیگماتیسم، با 7 
قدرت سیلندریک می باشد. محصوالت شرکت 
اف سی تی فرانسه در زمینه آکولوپالستی  درای 
آی )Dry Eye( به عالوه دستگاه »فیکو پنتاسیس 
دو« از دیگر محصوالتی است که در غرفه ما به 

نمایش در آمده است.

شرکت »فجر شاهد« 
یکی از قدیمی ترین و 

باسابقه ترین شرکت های 
فعال در زمینه لوازم و 

تجهیزات پزشکی است و 
24 سال است که در این 

عرصه فعالیت می کند. 
این شرکت طی سالیان 

سال فعالیت خود، در 
تالش بوده است که 
از طریق همکاری با 

شرکت های معتبر جهانی 
در زمینه تجهیزات 

پزشکی، بهترین و به 
روزترین کاالهای مورد 

نیاز چشم پزشکان 
کشورمان را در اختیار 

آنان قرار دهد.

در حاشیه
نمایش��گاه از همین روز پیش کنگره 
ش��لوغ است. با گش��تی در این فضا به 
گفت وگویی با چش��م پزشکانی که در 
حال بازدید از غرفه ها بودند پرداختیم که 

نظر تعدادی از این افراد در پی می آید.
دکتر محسن شهس��واری، وضعیت 
نمایشگاه را مناسب قلمداد کرد و گفت: 
امروز تجهیزاتی نظیر وسایل تشخیصی و 
لنز را جستجو می کردم که در نمایشگاه 
پیدا کردم و قرار اس��ت ط��ی روزهای 
آت��ی، خریداری کن��م. دکتر لطفی نیز با 
اظهار خرسندی از حضور شرکت های 
تجهیزات چشم پزشکی که انتظار حضور 
آنها می رفت، گفت: هنوز به طور کامل 
فرصت بازدید و خرید نداشتم و امیدوارم 

در روزهای آتی این فرصت مهیا شود.
دکت��ر برات��ی، یکی از دیگر چش��م 
پزشکان حاضر در کنگره نیز در حاشیه 
بازدید از نمایش��گاه تجهیزات چش��م 
پزشکی به وضعیت قیمتی اقالم عرضه 
ش��ده در نمایشگاه اش��اره کرد و گفت: 

قیمت ها آتش��ی اس��ت؛ ب��ه طوری که 
وس��یله ای که در نمایشگاه سال گذشته 
200 هزار تومان خری��داری می کردیم، 

اکنون باید با 500 هزار تومان بخریم.
خانم دکتر طاهری از چشم پزشکان 
اس��تان فارس نی��ز از افزایش قیمت ها 
سخن گفت و افزود: من دلم می خواست 
یک قطعه خریداری کنم که قیمت آن در 
کنگره دو سال گذشته 3.5 میلیون تومان 
بود اما اکنون نرخ آن به 15 میلیون تومان 

افزایش یافته است.
دکتر بختیاری ،چشم پزشک ایالمی 
نیز در حین خرید ی��ک قیچی فنری و 
پنس قرنیه در مورد وضعیت نمایش��گاه 
امس��ال کنگره چشم پزشکی اظهار نظر 
کرد و گفت: در سالهای نخست برگزاری 
این نمایشگاه، مقداری سردرگم بودیم اما 
در نمایشگاه امسال کامال احساس راحتی 
می کنی��م؛ آنچنان که گویی همه حضار 
در نمایشگاه را می شناسیم و به مشتری 

ثابت آنها تبدیل شده ایم. 
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رییس انجمن چشم پزشکی گیالن از بی نیازی این استان به اعزام 
بیمارهای چش��می به خارج از استان خبر داد و گفت: چشم پزشکی 
در گیالن هم از نظر نیروی انس��انی و هم از نظر تجهیزات هیچ گونه 
محدودیتی ندارد و بجز موارد خاص تمامی تشخیص ها و درمان های 

چشمی را در داخل استان پوشش می دهیم.
دکتر حسن بهبودی در حاشیه روز پیش کنگره، اظهار کرد: انجمن 
چشم پزش��کی در استان گیالن به عنوان ش��اخه ای از انجمن چشم 
پزشکی ایران، سالهاست که در حوزه چشم پزشکی در حال فعالیت 

است.
وی اظهار خرسندی کرد که هم اکنون 41 چشم پزشک در انجمن 
چشم پزشکی گیالن فعال هستند که درسراسر این استان از شهر رشت 
به عنوان مرکز اس��تان تا شهرستان های دوردست مثل آستارا، چالش، 

رودسر و رودبار به خدمت رسانی مشغول هستند.
 به گفته رییس انجمن چشم پزشکی گیالن، در این استان مشکل 
کمبود چشم پزشک وجود ندارد و تمامی رشته های فلوشیپ، رتین، 
قرنیه و گلوکوم فعال هستند؛ عالوه بر این، رزیدنت های چشم پزشکی 
نیز در بخش آموزش حضور دارند و هر سال 3 نفر رزیدنت چشم در 

انجمن ورود پیدا می کنند.
دکتر بهب��ودی، اضافه ک��رد: با امکانات مس��تقر در اس��تان مانند 
میکروس��کوپ های جراحی استاندارد در بیمارستان های مرکز استان 
و شهرستان ها، دستگاه های ویترکتومی در بخش دولتی و خصوصی، 
داشتن دستگاه های مختلف فیکوهای اولیه و اوریجینال و پیشرفته تر 
و همچنین لیزرهای شبکیه و آب سیاه، کلیه عمل های جراحی )بجز 

موارد خاص( در استان انجام می شود.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود، س��طح برگزاری کنگره را 
مناسب عنوان کرد و گفت: هم سخنرانان مطرحی از خارج کشوردر این 
کنگره دعوت شده اند و هم اساتید قابل و متبحر داخلی در  نشست های 
روز اول کنگره حضور داشتند که در روز نخست به جنبه های آموزشی 

و پژوهشی پرداخته شد.
ب��ه گفته دکتر بهبودی، این کنگره برای ش��رکت کنندگان بس��یار 
مفید است و چشم پزشکان با استفاده از این یافته ها و آموزش ها می 
توانند فعالیت های تش��خیصی و درمانی بهتری برای بیماران خود در 

بیمارستان ها و مطب ها ارایه کنند.

دکتر عباس عطارزاده دبیر انجمن چشم پزشکی استان فارس طی 
گفت و گویی به تشریح  اقدامات انجمن این استان پرداخت و گفت: 
انجمن شیراز را می توان ازجمله انجمن های فعال  دانست که جلساتی 
را ب��ه صورت م��داوم وماهیانه برای اعضای خ��ود برگزار می کند و 
موضوعات علمی نوین و نیز برخی مشکالت صنفی اعضا را  طی این 

جلسات مطرح و بررسی می نماید.
وی نبود مکانی ثابت برای برگزاری این جلس��ات را از مشکالت 
انجمن چشم پزشکی اس��تان فارس دانست و گفت: جلسات ماهانه 
به صورت گردشی در چندین مکان برگزار می شود و این مشکل اکثر 

انجمن های استان هاست که باید مرتفع شود.
دکتر عطارزاده برنامه وفعالیت های دیگر انجمن چشم پزشکی استان 
را برگزاری کنگره س��االنه استان دانست و افزود: این کنگره که همه 
ساله در اردیبهشت ماه ودر شیراز برگزار می شد، امسال به دلیل تالقی 
با سمینار فارابی به اسفند ماه موکول شده که اقدامی مفید در راستای 
وظایف علمی و صنفی انجمن اس��تان برای حدود 100 نفر چش��م 

پزشک استان خواهد بود.

همگام با انجمن های چشم پزشکی استان ها

گیالن از اعزام بیمار
به مراکز خارج از استان

بی نیاز است

دکتر حمید آریایی تبار مدیر انجمن چشم پزشکی استان کرمانشاه 
در گفت وگو با خبرنگار چش��م انداز، در مورد عملکرد انجمن استان 
چنین می گوید: انجمن استان کرمانشاه به عنوان انجمنی تازه تاسیس 
که از اسفند سال گذشته به عنوان واحدی صنفی در راستای حمایت 
از حدود 25 چشم پزشک فعال استان آغاز به کار نموده است تا کنون 
سعی کرده فعالیت های خود را در زمینه های مختلف قانونی، مادی و 
معنوی برای تمامی همکاران به خصوص همکاران جوان فراهم نماید.
دکتر آریایی تبار به بیان برخی حمایت های مادی انجمن از پزشکان 
پرداخت که از طریق هماهنگی مس��ئوالن نظام پزش��کی، قضایی و 
دانشگاهی در راستای وظایف انجمن انجام می گیرد و گفت: انجمن 
استان توانسته با کمک اعضای با تجربه و قدیمی، از طریق اعطای وام 
و ی��ا ضمانت بانکی، حمایت های م��ادی قابل قبولی را برای اعضای 

جوان انجام دهد.
وی یکی ازمشکالت عمده جامعه چشم پزشکی را ضعف  قوانین 
حمایت کننده از آنان دانست و گفت: برخی شکایت ها از سوی بعضی 
بیماران که هیچ صالحیت علمی ندارند، مطرح می شود که الزم است 
شورایی اولیه برای بررسی صالحیت موضوعی این شکایت ها تشکیل 
ش��ود تا از این طریق تنها پرونده هایی که قابلیت وموضوعیت طرح 
ش��کایت را در نظام پزشکی کشور و نیز پزش��کی قانونی دارند وارد 
جریان قضایی شوند و پرونده های تخلف فاقد موضوعیت حقوقی در 

ابتدای مسیر از سیستم قضایی خارج شوند.
رییس انجمن استان کرمانشاه افزود: بهتر است انجمن های پزشکی 
چنانکه وظیفه دارند برای حفظ جایگاه و منزلت پزش��کان، به منزله 
بازوی قانونی نهاد نظام پزشکی و پزشکی قانونی عمل کنند، بتوانند به 
صورت قانونی وتحت چهارچوب ش��ورای علمی و یا حل اختالف، 
موارد ش��کایات را بررس��ی ک��رده و پرونده های فاق��د صالحیت و 

موضوعیت شکایت را از چرخه قضایی خارج کنند. 
دکتر آریایی تبار، کمک به پزش��کان جوان برای حضور در بخش 
خصوصی ونیز امکان اس��تفاده از توان نیروهای جوان با دانش به روز 
دانش��گاهی را در مراکز درمانی اس��تان، دغدغه دیگری برای انجمن 
کرمانشاه دانست و گفت: انجمن سعی داشته با  تصویب برخی قوانین 

وانجام رایزنی هایی که در توان دارد به این مهم نیز بپردازد.
وی با بیان اینکه انجمن کرمانش��اه توانسته با انجام برخی اقدامات 
برای تشویق سازمان های بیمه گر در پرداخت حقوق قانونی پزشکان، 
تغییرات مهمی را در شیوه پرداخت آنها موجب شود، گفت: در حال 
حاضر چشم پزشکان استان کرمانشاه حق  ویزیت خود را از بیمارستان ها 

و نهادهای بیمه گر به صورت روزانه می توانند دریافت کنند.
وی افزود: این قبیل اقدامات صورت گرفته در انجمن کرمانشاه از 
جمله فعالیت هایی است که باید توسط انجمن های استان های دیگر و 
در راستای تأمین آرامش حرفه ای و معیشتی پزشکان پیگیری و انجام 

شود.

انجمنی نو پا در غرب کشور

 امسال سمینار شیراز
 اسفند ماه برگزار می شود
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 Tuesday 29 Oct 2013 

Time Topics Moderator/s Venue

 08:30 - 10:00 Keynote Lectures

 Ahmadieh, Hamid MD 
Akbari, Mohammad reza MD 

Faghihi, Hooshang MD 
Hashemi, Hassan MD 

Jabbarvand, Mahmood MD

 Main Hall

 10:00 - 10:30 Opening Ceremony  Main Hall

 10:30 - 11:00 Break
 11:00 - 12:30 Symposium: Updates on Ocular Surface 

Disease
 Javadi, Mohammadali MD 

Kheirkhah, Ahmad MD  Main Hall

 11:00 - 12:30 Symposium: Infantile Esotropia  Akbari, Mohammad reza MD 
Yazdian, Ziaeddin MD  Hall 2

 11:00 - 12:30 Workshop: Intravitreal Injections  Moosavi, Mir Naghi MD 
Banaee, Touka MD  Hall 3

 11:00 - 12:30 Workshop: Intra Corneal Ring segment  Zare mehrjerdi, Mohamad ali MD 
Hashemian, Seyed javad MD  Hall 4

 11:00 - 12:30 Workshop:
 Anophthalmic Socket Complications

 Tabatabaie mohammadi,  
Seyed ziaeddin MD Nabie, Reza MD  Hall 5

 11:00 - 12:30 Workshop: Perimetry  Eslami, Yadollah MD 
Mohammadi, Massood MD  Hall 6

 11:00 - 12:30
Workshop: The Role of Clinical Optic 

Disc Evaluation in the Management of 
Glaucoma

 Fakhraie, Ghasem MD  Hall 7

 12:30 - 14:30 Lunch Meeting

 14:30 - 16:00
Symposium: Pre and post operative 
retinal considerations for anterior 

segment surgeons

 Abrishami, Majid MD 
Shoeibi, Nasser MD  Main Hall

 14:30 - 16:00 Workshop: Collagen Cross Linking  Seyedian, Mohammad amin MD 
Bakhtiari, Pejman MD  Hall 2

 14:30 - 16:00 Workshop: Glaucoma imaging  Zarei, Reza MD 
Razeghinejad, Mohammad reza MD  Hall 3

 14:30 - 16:00 Free Papers: Anterior segment 1  Razmju, Hasan MD 
Hashemian, Seyed javad MD  Hall 4

 14:30 - 16:00 Free Papers: Posterior Segment 1
Movasat, Morteza MD 

Ghanbari mobarekeh, Heshmatollah MD 
Manaviat, Masoud reza MD

 Hall 5

 14:30 - 16:00 Workshop: Pupil  Aghsaie fard, Masood MD 
Pakravan, Mohammad MD  Hall 6

 14:30 - 16:00 Workshop: Patient Selection for Laser 
Refractive Surgery  Mohammadpour, Mehrdad MD  Hall 7

 16:00 - 16:30 Break
 16:30 - 18:00 Symposium: New Trends in Glaucoma 

Practice
 Amini, Heidar MD 

Fakhraie, Ghasem MD  Main Hall

 16:30 - 18:00 Workshop: Approach to Intraocular 
Tumors

 Naseripour, Masood MD 
Ghasemi, Fariba MD  Hall 2

 16:30 - 18:00 Workshop: Advanced PhacoTechniques  Hashemi, Hassan MD 
Lotfi sadigh, Afshin MD  Hall 3

 16:30 - 18:00 Workshop: Pediatric Cataract  Javadi, Mohammadali MD 
Beheshtnejad, Amir houshang MD  Hall 4

 16:30 - 18:00 Workshop: Fluorescein and ICG 
Angiography Case Presentation

 Aalami harandi, Zahra MD 
Modarreszadeh, Mehdi MD  Hall 5

 16:30 - 18:00 Free Papers: Strabismus  Yazdian, Ziaeddin MD 
Rajavi, Zhale MD Hall 6

 16:30 - 18:00 Workshop: Principles in the Management of 
Common Eyelid Disorders  Bahmani Kashkouli, Mohsen MD  Hall 7

 18:00 - 18:30 Break
 18:30 - 20:30 Film and Photo Festival  Main Hall
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دکتر آلبرت ویتاله فوق تخصص جراحی ش��بکیه و 
التهابات داخل چشم از دانشگاه یوتا برنامه های خود 
برای روزهای آتی کنگره را س��خنرانی در 8  نشست 
از مجموع 12 نشس��ت حاضر در آن دانست و افزود: 
عمده موضوعاتی که در این نشست ها مطرح خواهد 
شد درمان التهابات داخل چشمی بوده که نکته برجسته 
آن، تصویربرداری از التهابات داخلی چشمی ودرمان 
تورم شبکیه در بیماران مبتال به التهابات داخل چشم 

خواهد بود.  
این فوق تخصص جراحی شبکیه و استاد دانشگاه 
همچنین موضوع دیگر س��خنرانی خود را  یووییت 
در ک��ودکان خواند وافزود: ط��ی چندین روز کنگره  
نشست های هم اندیشی با سایر اعضا را پیگیر هستم 
و در چند موضوع از این نشس��ت ها شرکت خواهم 

داشت.

پروفس��ور نادر ش��یبانی کارخانه، اس��تاد دانش��گاه 
ویسکانسین آمریکا، سالهاست  که درزمینه  تحقیقات 
پایه بیماری های عروقی مضر و آسیب رس��ان چشم 

مطالعه دارد.
حضور وی در بیست و سومین کنگره چشم پزشکی 
فرصتی شد تا از نتایج پژوهش ها و تحقیقات ایشان در 

موضوع مذکور جویا شویم.
پروفس��ور ش��یبانی نتایج پژوهش های خود را در 
زمینه جلوگیری وکنترل رش��د سلولی عروق مضری 
که موجب از بین رفتن  بینایی در مبتالیان  به برخی 
بیماری ها چون دیابت اس��ت عنوان کرد و افزود طی 
نشستی در این کنگره به تشریح چگونگی تولید این 
عروق پرداخته خواهد شد. او امیدوار است نتایج این 
تحقیقات برای ش��رکت کنندگان در کنگره بیست و 

سوم مفید باشد.

دکتر توماس جانس��ون جراح اکولوپالستیک از 
دانشگاه فلوریدا طی حضور د درکنگره بیست و سوم 
چشم پزشکی ایران قصد دارد به موضوع  روش های 
آکوالپالس��تیک دردرمان کودکان مبتال به تومورهای 
اربیت و همچنین مش��کالتی که مجاری اش��کی در 

برخی از این  کودکان ایجاد می کند، بپردازد.

 چند دقیقه 
با چند مهمان خارجی

بحث های مطرح شده در سالن شماره 2، در روز 
 Retinal imaging پیش کنگره به کارگاه علم��ی
اختصاص داشت و آخرین یافته های علمی در این 

زمینه  مورد بررسی قرار گرفت. 
دکتر محمد ریاضی اداره کننده این کارگاه با اشاره 
به دس��تاوردهای ارائه ش��ده در این نشست گفت: 
»آخرین یافته های علمی به دس��ت آمده در زمینه 
تصویربرداری شبکیه که در محافل چشم پزشکی 
دنیا مطرح اس��ت، در این کارگاه ارائه ش��د. در این 
بخش چند میهمان خارجی هم حضور داشتند که 
در زمینه تصویربرداری شبکیه از صاحب نظران و 
نخبگان این حوزه محسوب می شوند و به نوعی در 

بین خبرگان بین المللی این رشته قرار دارند.«
دکتر ریاضی اضافه کرد: »از مهمترین و بارزترین 
بخش های این کارگاه ارائه آخرین نمونه های ارائه 
شده در زمینه تصویربرداری شبکیه بود و از جهات 
مختلفی این نمونه ها را مورد بحث و بررسی قرار 

دادیم و جزییات آن تشریح شد؛ البته در کنار نمونه 
های خارجی، چند نمونه ایرانی هم معرفی شدند، در 
پایان شرکت کنندگان این فرصت را یافتند سواالت 
خود را مطرح و پاسخ های الزم را دریافت کنند.« 

وی با اش��اره به اهداف و دستاوردهای به دست 
آمده از طرح این موضوع در بیست و سومین کنگره 
انجمن چشم پزش��کی ایران اظهار داشت: »هدف 
از این کارگاه آش��نایی بیش��تر چشم پزشکان فوق 
تخصص رتین و همین طور چشم پزشکان عمومی 
ب��ا آخرین روش های تصویربرداری اس��ت که در 
نهایت به تش��خیص بهتر بیماری ها و درمان آنها 
کمک می کند.«  به گفته دکتر ریاضی نقطه عطف 
این کارگاه حضور و استقبال پررنگ چشم پزشکان 
و متخصصان داخلی و خارجی و بحث و تبادل نظر 
در این حوزه بود. امیدوارم ماحصل این نشست ها، 
ارتقای دانش علمی و عملی چشم پزشکان ایرانی و 

سرعت بخشیدن به روش های درمانی باشد.  

استرابیسم چشمی و انحراف های عمودی، گردشی 
و تلفیقی یک��ی از موضوعات تخصصی مورد بحث 
درنشست های روز دوشنبه کنگره بیست و سوم چشم 
پزشکی بود که به این بهانه با یکی از برگزارکنندگان 

این سمینار گفت و گویی انجام شده است:  
دکتر عباس عطارزاده درخصوص موضوع نشست 
س��الن 5 کنگره چشم پزشکی بیست و سوم  که روز 
دوش��نبه س��اعت 8.30 تا10 برگزار شده بود، گفت: 
موضوع این نشس��ت  انحرافات چشمی به صورت 
عم��ودی و گردش��ی وهمچنین تلفی��ق آن به عنوان 
مش��کل ترین مباحث استرابیسم چشم بوده است که 

توسط سخنرانان به خوبی تشریح و بررسی شد. 

دکترعطارزاده جلس��ه مذک��ور را به لحاظ کیفی و 
مطالب مطرح شده علمی جلسه پربار و مفیدی دانست 
که بیشتر برای اعضای فوق تخصص گروه استرابیسم 
مفید بوده اس��ت. وی همچنین گف��ت: امیدوارم این 
جلسه برای کسانی که فوق تخصص این رشته نیستند 

نیز مفید بوده ومورد استفاده قرار گرفته باشد.
دبیر انجمن چش��م پزش��کی ش��یرازهمچنین در 
خصوص میزان استقبال از نشست استرابیسم برگزار 
ش��ده گفت: عمدتا تعداد مش��خص و محدودی در 
جلس��ات گروه انحرافات چش��می حاضر هستند و 
اس��تقبال خوبی از موضوع جلسه در کنگره بیست و 

سوم انجام شده است.

عمل های زیبایی و درمان های ترمیمی چشم هر 
روز با پیش��رفت های خوبی همراه می ش��ود، در 
کنگره بیست و سوم »دکتر محمدطاهر رجبی« عضو 
هیات علمی بیمارس��تان فاراب��ی و فوق تخصصی 
حراجی های زیبایی و ترمیمی این موضوع را بیشتر 

تشریح می کند.
او م��ی گوید: »این برنامه در س��ه بخش زیبایی، 
عمل های کاسه چشم یا اوربیت و عمل های مجاری 
اشکی ارائه شد و برای هر کدام برنامه های خاصی 
پیش بینی شده بود که به صورت مجزا برگزار شد.«
این چشم پزشک ادامه داد: » موضوع دیگری که 
در جلسه های کنگره بیست و سوم به آنها پرداخته 
می ش��ود مقوله بیماری های عروق اطراف چش��م 
می باش��د که در کودکان بسیار شایع است. بررسی 

بیماری ه��ای پلک و درمان های مرب��وط آن نیز در 
همین بخش ارائه می شود.«

دکتر رجبی با اش��اره به برنامه روز پیش کنگره 
گفت: »در ای��ن روز به موض��وع تغییر روش های 
درمان های چش��می پرداختیم و با همکاران چشم 
پزشک، یافته های جدید به ویژه تزریق چربی بعد از 
اعمال جراحی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. 
هم چنین 10 نمونه مطرح از بیماران تحت درمان را 
در این جلسه ها بررسی کردیم که خوشبختانه مورد 

استقبال همکاران چشم پزشک نیز قرار گرفت.«
دکتر رجبی اضافه کرد، مهمان خارجی این برنامه 
دکتر توماس جانسون استاد دانشگاه میامی بود که در 
حاش��یه این نشست از پیشرفت های چشم پزشکی 
ایران ابراز شگفتی کرد و بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. 

نشس��ت “تازه های بیماری ماکوال” نیز از جمله نشست هایی بود که از زمان یک 
ساعت و نیم خود سرریز کرد و در حالی که قرار بود ساعت 13 به اتمام برسد، به دلیل 

طوالنی تر شدن ارایه سخنرانی ها، تا ساعت 13 و 30 دقیقه ادامه پیدا کرد.
البته با این که برگزاری این نشس��ت نزدیک به وقت ناهار بود و با طوالنی ش��دن 
زمان نشست، وقت ناهار در حال گذشتن بود، اما شرکت کنندگان ترجیح دادند که 

صندلی ها را تا آخرین سخنرانی ترک نکنند. دکتر محمد مهدی پرورش، اداره کننده این 
نشست، گفت: در نشست تازه های بیماری ماکوال که به زبان انگلیسی برگزار شد، 10 
نفر از سخنرانان مباحث خود را پیرامون تازه ترین دستاوردهای مرتبط با این بیماری 
ارایه کردند. وی تصریح کرد: این نشست با حضور حداکثری شرکت کنندگان برگزار 

شد و ادامه یافت.

بررسی آخرین یافته های تصویربرداری شبکیه

بحث و بررسی در مورد انحرافات چشمی

بررسی آخرین روش های جراحی زیبایی و ترمیمی چشم 

نشست طوالنی شد اما شرکت کنندگان جلسه را ترک نکردند
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نشس��ت بررسی روش های مختلف در جراحی پیوند 
قرنیه و راه های جلوگیری از کاهش عوارض بیماری های 
پرخط��ر عنوان موضوعی بود که در جلس��ه ای باحضور 
دکتر محمود جباروند و دکتر محمدعلی جوادی و برخی 

اساتید داخلی وخارجی برگزار شد.
دکت��ر محمود جباروند طی گف��ت و گو با خبرنگار 
نش��ریه چشم انداز، اهم مطالب مطرح شده در نشست 
تخصصی پیوند قرنیه را ارائه روش های نوین در انجام 
ای��ن عمل جراحی دانس��ت و گفت: در این نشس��ت 
عالوه بر ارائه روش های نوین پیوند قرنیه، س��خنرانان 
به بررس��ی مقایسه ای روش های مختلف پیوند قرنیه و 
نیز جلوگی��ری از بروزعارضه های برخی  بیماری های 

پرخطر پرداختند.

رییس بیمارستان فوق تخصصی فارابی در ادامه گفت: 
در این جلس��ه فیلم ه��ای خوبی از عم��ل های جراحی 
به نمایش درآمد و  نظرات پزش��کان واس��اتید داخلی و 
متخصصان خارج��ی در مورد برخی موارد بیماری های 
خ��اص و پر خطر مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت 
و نظرات��ی نزدیک به هم از س��وی متخصصان داخلی و 
خارجی مطرح شد که می توان آن را جلسه ای مفید برای 

آموزش پزشکان شرکت کننده کشورمان دانست. 
دکتر جباروند همچنین در خصوص استقبال پزشکان 
از کنگره بیس��ت و سوم گفت: به رغم آنکه روزدوشنبه، 
پیش کنگره محس��وب می ش��ود و مبح��ث پیوند قرنیه 
بیشترمناسب برای فوق تخصص های این رشته است اما 

شاهد استقبال بسیار باالیی از این نشست بودیم.

دس��تیاران واحدهای درمانی چشم پزشکی در عصر روز پیش کنگره با حضور 
در نشس��ت علم��یresidency program  با آخری��ن روش های علمی مرتبط با 
رشته های سگمان قدامی، سگمان خلفی، اوربیت، استرابیسم و گلوکوم آشنا شدند.

»دکتر محمد ریاضی« مسئول علمی این بخش گفت:»این برنامه از محتوای علمی 
و تخصص��ی باالیی برخوردار اس��ت و به طور کلی در زمین��ه مباحث مربوط به 
تصویربرداری های چشمی موضوعات مختلفی را در اختیار مخاطبان جوان تر قرار 

می دهد.« 
او اضافه کرد:»بر حس��ب رش��ته های مربوط به بخش دس��تیاری، جلس��ه های 
کارشناسی مختلفی برگزار و تصویربرداری های مرتبط با هر رشته به همراه نمونه 

های جالب و متفاوت ارائه ش��د.« دکتر ریاضی با اشاره به دستاوردهای این بخش 
از کنگره بیست و سوم تاکید کرد:»هدف ما معرفی روش های جدید و مطمئن برای 
درمان بیماری های چش��می و به روز کردن دانش چشم پزشکان جوان به ویژه در 

کلینیک ها، درمانگاه ها و مراکز دولتی است.«
به نظر این چش��م پزش��ک، دستیاران و حتی چشم پزش��کان عمومی شاغل 
در مراک��ز مختل��ف درمان��ی بحث ه��ا و پرس��ش های متع��ددی در ارتباط با 
تصویربرداری های چش��م پزش��کی دارند؛ از این رو برگزاری این نشس��ت ها 
کمک می کند تا کاس��تی های موجود مشخص شده و برتری تکنیک های جدید 

معرفی شود.

سمینارهای گروه فوق تخصصی گلوکوم در صبح روز 
دوشنبه با استقبال چشم پزشکان مواجه شد.

دکتر قاس��م فخرایی، یکی از اداره کنندگان برنامه های 
گروه گلوکوم درباره برنامه های امروز این گروه گفت:»اولین 
نشس��ت ما درباره تش��خیص گلوکوم بود که در طول دو 
ساعت 11 سخنرانی با موضوعات پاتوفیزیولوژی گلوکوم، 
نقش CCT در اندازه گیری فشار داخل چشم، تونومترهای 

جدید و نقش پری متری مورد بحث قرار گرفت.«
دکتر فخرایی افزود:»تصویربرداری س��ر عصب اپتیک 
در تش��خصیص زودرس و بررس��ی پیش��رفت گلوکوم، 

گونیوسکوپی و همچنین ریس��ک فاکتورها نیز موضوع 
سخنرانی های دیگر نشست تشخیص گلوکوم بود.«

وی درباره برنامه دوم که با موضوع درمان گلوکوم برگزار شد، 
اظهارداشت: »در برنامه دوم، شش نفر از چشم پزشکان ایرانی 
و خارجی سخنرانی کردند و مطالبی در خصوص آینده درمان 
گلوکوم، پرفشاری چشم و روشهای جراحی در مطب به وسیله 
اسلیت المپ برای اصالح عوارض جراحی گلوکوم مورد بحث 
 قرار گرفت.« در این سمینار پروفسور پالمبرگ از انستیتو چشم

 »Bascom Palmer« آمریکا به عنوان مهمان ویژه سخنرانی 
کرد.

“نشس��تی برای ورود به دنیای رازهای بزرگ و کشف 
نشده، نوآوری های شگرف و چالش های بزرگ”، عنوانی 
برای نشست تخصصی گروه ویتره و رتین به مدیریت دکتر 
حمید احمدیه است که روز دوشنبه در کنگره بیست و سوم 

برگزار شد.
در این سمپوزیوم که با حضور برخی میهمانان خارجی 
چون دکتر برنستاین، دکتر سمیعی، دکترشیبانی کارخانه و 
اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر نوری نیا و 
خانم دکتر رضایی کنوی برگزار شد، همکاران به تحلیل و 
بررسی داده های نوین برای درمان بیماری های مورد بحثی 
که هنوز روش درمان قطعی و ثابتی برایش��ان پیدا نش��ده  

است، پرداختند. 
دکتر احمدیه به تقسیم بندی برخی از این بیماری های 

ناشناخته و یا کمتر شناخته شده پرداخت و گفت: در راس 
گروه نخس��ت، بیماری  رتینیت پیگمانتر یا RP اس��ت که 
ش��یوع قابل توجهی داشته و اختالالت شدید بینایی را در 

جوان ها  و  میانساالن موجب می شود.
وی در ادام��ه افزود: مثال گروه دوم از این بیماری ها را 
می توان بیماری )AMD( دانست که در افراد مسن منجر به 
افت شدید بینایی می شود. در این جلسه مواردی از بیماری 
و روش های نه چندان قطعی درمانی آن نیز مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت. 
ای��ن ف��وق تخصص ش��بکیه گف��ت:  مح��ور اصلی 
س��خنرانی های این س��مپوزیوم در سه ش��اخه اصلی ژن 
درمانی، سلول درمانی )که در برگیرنده مباحث سلول های 

بنیادی نیز می باشد( و همچنین پروتز شبکیه  بوده است.

بحث ه��ای کاربردی در رابطه با عمل های مرتبط 
با  شبکیه و زجاجیه در نشستی که از ساعت 16:30 
تا 18 در سالن همایش های رازی برگزار شد، مورد 

بررسی قرار گرفت.
دکت��ر امین اهلل نیک اقبالی یک��ی از اداره کننده این 
نشست درباره اولین سخنرانی این نشست که درباره 
عمل ویترکتومی در بیمارانی که التهاب چشم دارند، 
به خصوص جوان��ان گفت:» مهم ترین بحثی که در 
این بخش از نشست مورد تأکید قرار گرفت، درمان 
التهاب چشم که منجر به آب مروارید، کشش  روی 
ش��بکیه و کدورت زجاجیه می شود از طریق دارو تا 
سه ماه و اقدام به عمل جراحی پس از مصرف دارو 

بود.«
دکتر نی��ک اقبال��ی در ادامه مطالب��ش، تغییرات 
فیزیولوژی چشم بعد از عمل ویترکتومی را مهم ترین 
موضوع مورد بررس��ی در س��خنرانی دوم دانست و 
گفت: »نکته مهمی که مطرح ش��د و روی آن بحث 
کردی��م مربوط به زمانی اس��ت ک��ه زجاجیه تخلیه 
می ش��ود، زاللیه ج��ای آن را می گی��رد و این باعث 
می شود که میزان اکسیژنی که به شبکیه می رسد، زیاد 
ش��ده و عوارض کاهش یاب��د. از طرفی »VEGF« از 
شبکیه آزاد می شود و روی قسمت های قدامی چشم 

تأثیر می گذارد.«
وی درباره س��خنرانی سوم اظهار داشت:» در این 
سخنرانی صحبت از چگونگی آبکی کردن زجاجیه 
ب��رای جداکردن آن از ش��بکیه مورد بررس��ی قرار 
گرف��ت؛ تا از این طریق از جراحی روی زجاجیه که 
عمل پیچیده و وقت گیری اس��ت جلوگیری شود و 

درمان با دارو انجام شود.«
س��خنرانی چهارم این نشس��ت نیز درباره امکان 
انج��ام همزمان عمل آب مروارید و ویترکتومی بود. 
به گفته دکت��ر اقبالی یکی از ع��وارض ویترکتومی 
آب مروارید اس��ت و در این سخنرانی تأکید بر این 
موض��وع قرار گرفت که در ص��ورت انجام همزمان 
این دو عمل، ویترکتومی کامل تر انجام می شود، ترس 
جراح از برخورد با عدسی کاهش می یابد و مریض 

از انجام عمل آب مروارید دوباره بی نیاز می شود.
دکتر نیک اقبالی درباره س��خنرانی پنجم به عمل 
جداشدگی شبکیه در کودکان اشاره کرد و همچنین 
در صحبت های خود از عوارض زجاجیه و ش��بکیه 
به دلیل نارس بودن کودک در زمان تولد س��خن به 
میان آورد. در این دوسخنرانی جزئیات این بیماری ها 
توسط سخنرانان تشریح شد و راه حل های احتمالی 

در اختیار حاضران قرار گرفت.
در نشستی که با هدف بررسی عمل های زجاجیه 
و شبکیه انجام شد، اساتید ایرانی و خارجی سخنرانی 

کردند.

چگونه نتایج عمل را 
بهتر کنیم؟

چند و چون جراحی قرنیه

تازه ترین تکنیک های تصویربرداری چشم 
در برنامه دستیاری

تشخیص و درمان گلوکوم در نشست های روز دوشنبه

ورود به دنیای رازهای بزرگ
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