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

س��ازمان نظام پزش��كي در اقدامي هماهنگ، انجمن هاي علمي را به مكاتبه با 
دس��تگاه هاي ذيربط ترغيب نمود تا با پيشگيري از تأييد مصوبه مجلس مبنی بر 
وادار كردن پزشكان به كار در يک محل، مانع تخريب مراكز آموزشي و آسيب ديدن 
بيماران و نيازمندان شوند. در اين راستا دبيركل انجمن چشم پزشكی ايران نامه ای 

خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشت كه گزيده آن به شرح زير است: 
اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

با سالم واحترام
الزم دانستم در رابطه با مصوبه اخير مجلس شورای اسالمی مبنی بر مجبور كردن 

طبيبان به كار در يک محل، مطالبی را به عرض برس��انم و از ابتدا هشدار دهم كه 
اين مصوبه نظم و نظام آموزش پزشكی و درمان مستمندان در مراكز دولتی را از هم 
خواهد گسيخت، لطمه شديدی به مردم محتاج و دردمند وارد خواهد كرد و به ويژه 

استادان دانشگاه محل های آموزشی را ترک خواهند كرد.
انتفاعی كردن مراكز درمانی و آموزشی، آفت آموزش پزشكی است و نقش درمان 
و درآمد را پررنگ تر از آموزش خواهد كرد. از طرفی بيمارانی كه جان و جسم خود 
را به مراكز آموزشی می سپارند شايسته است كه از پرداخت هزينه درمان از جيب 
خود در صبح يا بعد از ظهر يا نيمه شب معاف باشند و اجازه دهيم در مقابل اينكه 
به مراكز دولتی مراجعه و به امر آموزش كمک می كنند رايگان درمان شوند و اين 

پناهگاه، انتفاعی نشود. 
مش��كالت موج��ود در امر آموزش و درمان و خدم��ات مربوطه در مراكز دولتی 
در جابه جايی پزش��كان  نيس��ت بلكه به دليل بودجه كم، عدم تأمين اعتبارات و 

همكاری نكردن شركت های بيمه با مراكز دولتی، پزشكان و بيماران است. 
شايسته اس��ت ابتدا بيمه همگانی اجرا شود - تعرفه های درمانی واقعی شده و 
بيمه ها ملزم به همكاری و پرداخت به موقع آن به مراكز مربوطه شوند تا به ارتباط 
مالی مس��تقيم بيمار و طبيب نياز نباش��د و ابتدای هر سال حق العالج با توجه به 
تورم اصالح و اعالم و شورای عالی بيمه هماهنگ با نظام پزشكی اقدام به تصويب 
تعرفه های جديد كند - به اين ترتيب، ضمن تأمين امنيت بهداشتی و درمانی مردم، 
رضايت خاطر خادمان اين خدمات نيز تأمين و از فساد در چرخه درمان جلوگيری 

می شود. 
   

الزم به توضيح است كه با تالش سازمان نظام پزشكی و انجمن های علمی، مصوبه 
نمايندگان از سوی اعضای شورای نگهبان پذيرفته نشد و با 16 ايراد قانونی به مجلس 
بازگشت. اميد كه با همراهی تمامی همكاران بتوانيم گام های موثرتری در راه احقاق 

حقوق جامعه چشم پزشكی كشور برداريم.

يک سال ديگر را پشت سر گذاشتيم و سالی جديد را آغاز كرديم، مانند هميشه عمر و همه انسان ها.چرا كه چه بخواهيم 
و چه نخواهيم، دنيا و زمين و زمان در گذرند. در اين گذر، زمس��تان می رود و بهار می آيد. يخ ها آب می ش��وند، شكوفه ها بر 
سر شاخه ها نويد رويش می دهند و سبزه و الله و شقايق، دشت و دمن را رنگ زندگی می زنند.  در اين جشن نو شدن، در 
ميان رنگارنگ گل ها، چهچهه مرغان و دميده شدن روح زندگی در كون و مكان، يادمان باشد آنچه می ماند و برخالف اين 
گذشتن ها در اختيار ماست، اثر و يادگاری است كه از خود بر جای می گذاريم. از نگاهی مهربان و لبخندی بی دريغ تا انجام 

عمل جراحی ای پيچيده كه بينايی را به همنوعی هديه می دهد.
سال هاست معاينه، درمان و التيام درد نيازمندان، بخش مهمی از زندگی ما را تشكيل می دهد واين راهی است كه ما خود 

برگزيده ايم؛ فرصتی است كه نه به بيماران كه به خويش داده و می دهيم.
هر روز با همين ايده چشم می گشاييم؛ از خانه بيرون می آييم و راهی می شويم. با اين اميد كه گامی در راه رضای خدای 
مهربان و خدمت به خلق او برداريم اما در گذر پر فراز و نشيب عمر و هياهوی اختالط جبر و اختيار، اين ماييم كه بايد راه 
خود را بيابيم؛ سره را از ناسره تشخيص دهيم و بهترين مسير را برگزينيم. شايد در آغاز سال نو، شايسته ترين آرزو برای همه 
اين باشد كه بتوانيم آنگونه كه بايد تصميم بگيريم، آنچنان كه بايد عمل كنيم وخاطره هايی نيک از خود به يادگار بگذاريم.

سال1392برهمهمبارکباد
سیدحسنهاشمی

باز هم یک سال دیگر
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و  کرد  هم سرایت  من  به  مثبت شما  انرژی   
با اینکه می دانم برگزاری کنگره، کاری است بس 
دشوار، مطمئن شدم که هیچ خللی در برنامه های 

پیش بینی شده پیش نخواهد آمد.
بل��ه. البت��ه باي��د گف��ت هيچ س��الی 
مقدمات برگزاری كنگره به اين زودی 
آغاز نمی ش��د اما امس��ال ب��ا توجه به 
ايران  انجم��ن چشم پزش��كي  اينك��ه 
دس��ت اندركار برگ��زاری اس��ت و امور 
اجراي��ی را انج��ام می ده��د، كارها از 

مدت ها قبل آغاز شده است.
 یعنی سال آینده از دبیر اجرایی برای کنگره 

خبری نیست؟
خير و اين تفاوت عمده كنگره بيست وسوم 

با كنگره های پيشين است. 
 تفاوت دیگری هم وجود دارد که برای درج در 

نشریه مناسب باشد؟
بله، امس��ال برخالف س��ال های پيش، 
دعوت از مهمان��ان خارجی را برعهده 
گروه ه��ای فوق تخصص��ی وابس��ته به 

بادکتر»هوشنگفقیهی«دبیر
علمیبیستوسومینکنگره
بینالمللیچشمپزشکی

همه امور به خوبی 
پیش می رود

هنوزح�دود7ماهت�ابیستوس�ومینکنگره
بینالمللیچشمپزش�کیزمانباقیاس�تاما
برنامهریزیهایدکتر»هوش�نگفقیهی«دبیر
علمیاینکنگرهوهمکارانشنهتنهاآغازشده
بلکهتع�دادیازآنهارنگاج�رابهخودگرفته
اس�ت؛همینوقتشناس�یومس�لطبودنبر
اموراس�تکهباعثمیشوداینچشمپزشک،
درپاس�خس�ؤالمامبنیبراینکهحالوهوای
دبیرعلمیبیستوس�ومینکنگ�رهبینالمللی
چطوراس�ت؟بیدرنگبگوید:خیلیریلکس.
همی�نپاس�خراهگفتوگوی�یکوت�اهدرباره
برنامهریزیه�ایدبیرعلمیبرایکنگرهس�ال

آیندهراهموارمیکند.

2

در اينكه كنگره ساالنه چشم پزشكی، يک رويداد 
علمی بسيار مهم و مؤثر در افزايش آموخته های 
چشم پزشكان محسوب می شود، شكی نيست؛ 
رويدادی كه متخصصاني از اقصی نقاط كشور و 
دنيا را چند روزی به خود مشغول و در نهايت، 
ذخي��ره دان��ش آن��ان را غنی ت��ر و كاربردی تر 
می كند. هر س��اله برای برگ��زاری اين همايش 
علم��ی، از ماه ها پيش تالش ه��ای بی وقفه ای 
انجام می شود. بيست ودومين كنگره بين المللی 
چشم پزش��كی ايران نيز چن��د ماه پيش به كار 
خود خاتم��ه داد. تالش های دبي��ران علمی و 
اجراي��ی و ريي��س دبيرخان��ه از ديد هيچ كس 
پنه��ان نماند و دبيركل انجمن چشم پزش��كی 
ايران به نيابت از سوی ساير همكاران با ارسال 
تقديرنامه از ايشان قدردانی كرد.  در تقديرنامه  
دبيران علمي و  اجرايی بيس��ت و دومين كنگره  
چشم پزش��كی، خطاب به آقايان دكتر محسن 
بهمني كش��كولي و  مس��عود ناصری پور آمده 

است:
استاد گرامی 

با س��پاس و احترام فراوان مفتخرم 
به عنوان دبیرکل انجمن چشم پزشکی 
ايران از تالش و کوش��ش های جنابعالی 
به عنوان دبیر اجرايی بیس��ت ودومین 
کنگره انجمن چشم پزشکی ايران که به 
نحو شايسته ای برگزار گرديد، قدردانی 
نمايم. توفیق روزافزون جنابعالی را از 

درگاه ايزد متعال خواستارم.
دکترسیدحسنهاشمی
دبیرکلورییسهیأتمدیرهانجمن
چشمپزشکیایران

مت��ن تقديرنامه  ريي��س دبيرخان��ه كنگره 
بيست و دوم هم چنين است:

جناب آقای دکتر فرهاد رضوان
و  ت��الش   از  ف��راوان  س��پاس  ب��ا 
کوش��ش جنابعالی به عنوان ريیس دبیرخانه بیست و دومین کنگره انجمن 
چشم پزشکی ايران که در برگزاری هرچه باشکوه تر کنگره مذکور فعالیت 

نموده ايد، قدردانی می نمايم. 
توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ايزد متعال خواستارم. 

دکترسیدحسنهاشمی
دبیرکلورییسهیأتمدیرهانجمنچشمپزشکیایران

قدردانی از دبیران علمی، اجرایی و 
رییس دبیرخانه بیست و دومین کنگره 

بین المللی چشم پزشکی

 دکتر محسن بهمنی کشکولی

 دکتر مسعود ناصری پور

 دکتر فرهاد رضوان

2

139
ت 2

هش
دیب
     ار

وم 
ه د
مار

    ش
ه   

مـ
نـا
ــر

خب



2

139
ت 2

هش
دیب
     ار

وم 
ه د
مار

    ش
ه   

مـ
نـا
ــر

خب

3

IR
A

N
IA

N
 S

O
CI

ET
Y 

O
F 

O
PH

TH
A

LM
O

LO
G

Y  

انجمن گذاش��ته ايم. هر گروه فرد ي��ا افرادی را 
ك��ه صالح بداند به ما معرف��ی می كند و پس از 
بررس��ی، برای آنها دعوتنامه ارس��ال می ش��ود. 
متخصصان رشته های مختلف چشم پزشكی افراد 
شاخص رش��ته های خود را می شناسند و وقتی 
فردي از س��وی آنان معرفی می شود 99 درصد 

مورد تأييد قرار می گيرد. 
 تا به امروز مهمانان خارجی گروه های مختلف مشخص 

شده اند؟
گ��روه رتي��ن 4 مهم��ان، اكولوپالس��تی ي��ک 
مهمان و گلوكوما يک مهم��ان معرفی كرده اند 
كه آمدنش��ان حتمی اس��ت. همه اف��راد دعوت 
شده از چشم پزش��كان امريكايی مطرح در دنيا 
هس��تند. 3 مهم��ان خارجی در رش��ته قرنيه و 
رتين، يک مهمان در رش��ته استرابيسم، 3 تا 4 
مهمان در رشته سگمان قدامی، يكنفر در رشته 
نورافتالمول��وژی و احتماالً يک مهمان ديگر هم 

در رشته گلوكوما خواهيم داشت.  
 ارتباط برقرار کردن با چشم پزشکان سرشناس دنیا و 

دعوت آنان به کنگره بین المللی چه مزایایی دارد؟
با اين كار مسير رفتن چشم پزشكان به كشورهای 
مختلف برای غنی تر ك��ردن آموخته های خود، 
هموارتر می شود كه اين موضوع به پيشرفت علم 
چشم پزشكی كش��ور و در نتيجه منفعت بيشتر 

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 اين كاس��تی هم تدبي��ری داريم. از 
گروهی از چشم پزش��كان مبرز ايرانی كه ساكن 
خارج از كشور هستند، به عنوان جايگزين دعوت 
كرده ايم كه اگر احياناً مهمان اصلی نتوانست در 
كنگره حضور پيدا كند، خللی در روند برنامه های 

علمی ايجاد نشود. 
 می دانم که برای پرسیدن این سؤال خیلی زود است ولی 
بیست وسوم  کنگره  در  که  پیش بینی شده  بدانم  می خواهم 

قرار است چند کارگاه و چند سمپوزیوم برگزار شود؟
به احتمال زياد 3 س��مپوزيوم در رشته ويتره و 
رتين، 3 س��مپوزيوم در رش��ته قرنيه، يک يا 2 
سمپوزيوم در رشته گلوكوم، يک سمپوزيوم در 
رشته نوروافتالمولوژی  يک سمپوزيوم در شاخه 
استرابيس��م خواهيم داش��ت. پيش بينی ما اين 
اس��ت كه حدود 40 كارگاه هم در هر 5 رش��ته 
فوق تخصص��ي برگ��زار كنيم كه البته بس��ته به 
ميزان تقاضا، تعداد آنها ممكن است تغيير كند.

 برنامه چشم پزشکان جوان و پرستاری هم مثل سال های 
قبل برقرار است؟

بل��ه. اين گروه ه��ا هم مانند س��ال های پيش از 
برنامه هايی كه برای آنان تدوين و اجرا می شود، 

بهره خواهند برد.
 پس همه چیز به خوبي در حال پیشرفت است.
بله، همه امور به خوبی  پيش می رود. 

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

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 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 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

پسازبرگزاریهرکنگرهدیدگاههایمختلفیدرموردبرنامههایعلمیواجراییارائهمیشودکه
بررسیوتوجهبهآندربرگزاریکنگرههایموفقتراثربسزاییدارد.نظراتچندتنازمهمانان
خارجیدرموردکنگرهبیستودومکهبرایدبیرکلانجمنارسالشدهاستدرپیمیآید.
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آییننامهکمیتهرعایتموازینعلمیواخالق
درچشمپزشکیتدوینشدهاست

رسیدگی به تخلفات علمی 
 و اخالقی در جامعه 
چشم پزشکی ایران

بدون اخالق گرايی و اخالق مداري، انس��ان كم 
از درخت بی ثمر نيس��ت. از س��وي ديگر رعايت 
موازين اخالقی در زندگی روزمره و حرفه ای يكی 
از محورهای اصلی برای پيش��برد اهداف از پيش 
تعيين شده برای دس��تيابی به افق های شغلی و 
اجتماع��ی اس��ت. انجمن چشم پزش��كي ايران با 
تش��كيل كميته رعايت موازين علمی و اخالق در 
چشم پزشكی، در پی هدايت هرچه بيشتر و بهتر 
اين جامعه در مس��ير اخالق حرفه ای است تا هم 
حقوق آنان تأمين و تضمين ش��ود و هم اشخاص 
حقيقی و حقوقی، مطمئن باشند در صورت بروز 
تخلف، مرجعی در انجم��ن وجود دارد كه به داد 
آنها می رس��د. آيين نامه اولي��ه اين كميته تدوين 
ش��ده و در صورت لزوم متمم يا متمم هايي به آن 

اضافه خواهد شد. 
به گفته دكتر »محمد ابريشمی« رييس كميته 
رعايت موازين علمی و اخالقی در دومين نشست 
اعضای اين كميت��ه، آيين نامه تدوين و بازخوانی 
ش��د. اين آيين نامه فعاًل از 3 بخش اصلی تشكيل 
شده اس��ت. در اولين بخش مس��ائلی پيش بينی 
ش��ده كه كميته رعايت موازي��ن علمی و اخالق 
در چشم پزش��كی صالحيت ورود به آنها را دارد. 
اين موضوعات ش��امل 20 بند می شود و از ساير 

بخش ها مفصل تر است. 
طبق آيين نامه، مس��ائلی كه پيش بينی ش��ده 
ت��ا كميت��ه رعايت موازي��ن علم��ی و اخالق در 

چشم پزشكی در آنها وارد شود عبارتند از:
 وضعيت تابلوها، سرنسخه ها و مهرها از نظر فرم، 

محتوا و عناوين
 تبليغ��ات خ��الف واق��ع و خ��الف آيين نام��ه 
نظام پزش��كی از طري��ق پيام��ک و آگه��ی در 

نشريات و تلويزيون
 رفتاره��ای خالف ش��ئون پزش��كی و پوش��ش 

نامناسب در محل كار
 انجام يا ع��دم انجام اقدامات خالف آنچه كه به 

مريض گفته شده يا نشده است
 انج��ام اموری در مطب يا اتاق عمل كه با حرفه 

تخصصی منافات دارد
 انجام اعمال جراحی توسط غيرپزشک

 ذكر نشدن اسامی جراحان و  كمک جراحان در 
شرح عمل جراحی مشترک 
 صدور گواهی های خالف واقع

4

سال هاس��ت تعرفه های خدمات پزشكی براس��اس كتاب تعرفه كاليفرنيا تنظيم 
و اجرا مي ش��ود. در س��ال 88 معاونت درمان وزارت بهداش��ت چاپ جديد اين 
كت��اب را با تغييراتی اساس��ی در تعرفه ها ارائه داد تا ب��ه اجرا درآيد. مهمترين 
اس��تداللی كه منجر به اين تغييرات ش��د، ايجاد تعادل و كاهش اختالف تعرفه 
بين رشته های مختلف به ويژه جراح و غيرجراح بود. از طرفی با اين ديدگاه كه 
چون تعرفه عمل های جراحی و خدمات با پروسيجر زيادتر از ديگر موارد است، 
همكاران پزش��ک جوان تمايل به ادامه تحصيل و گرفتن تخصص در رشته های 
با پروسيجر دارند كه اين موضوع در سياستگذاری سالمت كشور به تجديدنظر 

نيازمند است.
در كتاب جديد، تعرفه های چشم پزش��كی بيش��تر از رش��ته های ديگر مورد 
تغيير و كاه��ش قرار گرفته بود و به خصوص تعرفه های پيش��نهادی در رابطه 
با عمل های رايج از جمله آب مرواريد، تقليل قابل توجهي داش��ت كه به دليل 
لطمه ش��ديدی كه به اقتصاد چشم پزشكی و بيمارس��تان ها و مراكز درمانی و 
آموزشی وارد می كرد، مورد اعتراض انجمن و جامعه چشم پزشكی در كنار برخی 
رشته های ديگر قرار گرفت. اين اعتراض كه با هماهنگی انجمن چشم پزشكی و 
همراهی و همصدايی چشم پزش��كان عزيز انجام شد، مورد حمايت دكترمرضيه 
دستجردی)وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش  پزشكی( و دكتر امامی رضوی، 
معاون درمان ايشان قرار گرفت. در نتيجه، اجرای كتاب جديد متوقف و از بهمن 
ماه 88 تاكنون جلس��ات متعددی بين كارشناسان معاونت درمان و انجمن های 
پزش��كی منعقد شده تا به نتيجه قابل قبولی دست يابند و قرار بر اين است كه 
هريک از انجمن های پزشكی كارگروهی تشكيل 
دهن��د و تعرفه های مورد نظر خ��ود را تهيه و به 

معاونت درمان اعالم كنند.
انجم��ن چشم پزش��كی اي��ران ني��ز پ��س از 
 جلسات كارشناس��ي متعدد، باالخره در روزهای

)6 تا8 دی ماه 91( نشس��تي ب��ا حضور 25 نفر 
از چشم پزش��كانی كه از سال 88  پيگيرموضوع 
بودند و به مطالب رد و بدل ش��ده اش��راف كافی 
داش��تند و از طرفی مورد تأييد جامعه پزش��كی 
و گروه ه��ای مختل��ف چشم پزش��كی بودن��د با 

كارشناسان وزارت بهداشت برگزار شد.
در اي��ن نشس��ت دو روزه، تعرفه های اعمال 
جراح��ی ارائه، تنظيم و ثب��ت گرديد ولی تعرفه 
فعاليت های پاراكلينيكی ارائه نشد كه قرار است 
پس از كارشناسی توس��ط همكاران و مشاوره با 
مراك��ز ارائه دهنده اين خدمات، تنظيم ش��ود و 
انجم��ن آن را به معاونت درم��ان ارائه دهد. الزم 
به توضيح اس��ت كه مش��كالت پيش روی اجرای اين پروژه فراوان اس��ت. يكي 
از مهم ترين موارد، تأمين اعتبار مالی و پذيرش و اجرای تعرفه های پيش��نهادی 

توسط شورای عالی بيمه و شركت های بيمه است. 
تقاضای انجمن چشم پزشكي و ديگر انجمن ها، واقعی كردن تعرفه ها و به ويژه 
حق ويزيت خدمات پزشكی است به طوريكه با تورم همخوانی داشته باشد. پس 
از طي اين مس��ير، اكنون منتظريم تا تعرفه های جديد توسط 80 چشم پزشک 
بررس��ی مجدد و تأييد نهائی شود. دبيركل انجمن در همين باره به خبرنگار ما 
مي گوي��د:  تعرفه عمل كاتاراكت به  هيچ وج��ه تغييري نخواهد كرد و در تالش 

هستيم تا تعرفه عمل هاي استرابيسم، گلوكوم و... را نيز افزايش دهيم.

پیگیریهایانجمندربارهتعرفهها

منتظر خبرهای بد نباشید
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تش��ويق و قدردانی در هر سن و س��ال و با هر جايگاه اجتماعی و شغلی، 
ثمره ای نيک به نام تقويت انگيزه در پی دارد. انجمن های پزشكی سراسر كشور 
نيز هر سال برمبنای شاخص های اعالم شده از سوی سازمان نظام پزشكی به 
گزينش و معرفی پزشكان برتر و نمونه می پردازند. انجمن های چشم پزشكی 
هم از اين قاعده مس��تثنی نيستند و در روز پزشک، چشم پزشكان نمونه را 
ب��ه جامعه علمی معرف��ی و از خدمات آنان قدردان��ی می كنند. فعاليت های 

خاص و چش��مگير، انجام خدمات خيريه 
ويژه از جمله س��اخت مدرسه، درمانگاه، 
مؤسسه عام المنفعه، خدمت به محرومان 
و نيازمندان و تشخيص و درمان صحيح، 
دقيق و ب��ه هنگام، برخ��ی از مالک های 
س��ازمان نظ��ام پزش��كی ب��رای گزينش 
پزشكان نمونه به ش��مار می روند. رعايت 
مسائل ش��رعی و حدود الهی در برخورد 
با بيماران، رعايت قوانين و آيين نامه های 
مص��وب، تواضع و فروتن��ی در برخورد با 
بيم��ار، همراه بيمار و هم��كاران و رعايت 
تعرفه ه��ای مصوب، مالک ه��ای انتخاب 
پزش��كان نمونه را تكميل می كند. در اين 
شماره به معرفی چند چشم پزشک نمونه 

از استان خراسان مي پردازيم.
چشم پزشکان نمونه

استان خراسان
امس��ال دكت��ر  »ميت��را س��االری« از 
س��وی س��ازمان نظام پزش��كی به عنوان 
چشم  پزشک نمونه استان خراسان معرفی 

شد. 
از س��وی ديگر انجمن چشم پزشكان 
اس��تان خراس��ان، به ابت��كار رييس اين 
انجمن، هر س��ال، در اولي��ن جمعه پس 
از روز پزش��ک)هفته اول شهريور ماه( از 
چند چشم پزشک به فراخور مدارج علمی، 
خدمات حرفه ای يا فعاليت های چشمگير 
در شاخه های گوناگون اجتماعی، هنری و 
ورزشی قدردانی می كند. امسال در بخش 
پيشكس��وتان از دكتر خليل ش��ادكامی، 
دكتر مرتضی عدال��ت و دكتر غالمعباس 
قرايی با حضور رؤس��ای قبل��ی و فعلی و 
مدي��ر اجرايی س��ازمان نظام پزش��كی و 
دكتر سيد حسن هاشمی، دبيركل انجمن 

چشم پزش��كی ايران قدردانی شد. همچنين اين انجمن خدمات ارزنده دكتر 
هرمز شمس را  در اين مراسم پاس داشت. 

امس��ال همچنين از دكتر س��يامک زارعی قنواتی به دليل مدارج علمی 
چش��مگير از جمله كس��ب رتبه اول بورد تخصص در س��ال 85، رتبه اول 
آزمون بين المللی انجمن  جهانی چشم پزش��كی و كسب عنوان برتر در سال 
2010 در رشته فلوش��يپ قرنيه قدردانی شد. قدردانی از دكتر غالمحسين 
صاحبكار نيز به دليل كس��ب 9 مدال در مس��ابقات بين المللی شنا از سوی 
انجمن چشم پزشكان استان خراسان بخشی ديگر از برنامه های اين روز بود. 

چشم پزشکان نمونه    تحميل مخارج غيرضروری به بيمار از نظر دارو، درمان، جراحی يا 
اقدامات ديگر

 تحميل انجام اعمال غيرضروری و غير علمی
 بيان مطالب خالف علم به بيمار يا دادن وعده های غيرواقعی

 بدگويی و تحريک بيمار نسبت به همكار خود 
 ايجاد رعب و هراس در بيمار با تش��ريح غيرواقعی وخامت بيماری يا 
وخيم جلوه دادن بيماری )پزشک بايد به نحو مقتضی بيمار و بستگان 
او را در جريان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بيماری قرار دهد. (

 ج��ذب و هدايت بيمار از مؤسس��ات بهداش��تی � درمانی دولتی و 
وابس��ته به دولت و خيريه ها به مطب ش��خصی و بخش خصوصی 
اعم از بيمارستان، درمانگاه و ... و بالعكس به منظور استفاده مادی 

توسط شاغالن حرفه های پزشكی و حرف وابسته
 نشر مقاالت غيرعلمی در جرايد عمومی

 عدم پذيرش بيماران خود 
 عدم پذيرش اورژانسی بيماران خود يا ديگران

 پرداختن به اموری كه پزشک به لحاظ فيزيكی يا روحی ديگر قادر 
به انجام آنها نيست

 ارائه نظريه كارشناس��ی با پاس��خ به س��ؤال های مطروحه از سوی 
نظام پزشكی، دادسرای امور پزشكی يا واحدهای مختلف مرتبط با 

وزارتخانه)در همين حوزه( 
 رسيدگی به شكاياتی كه در زمينه مسائل فوق از سوی چشم پزشكان، 

مراكز پزشكی، عامه مردم يا ساير پزشكان واصل می شود 
در بخش دوم به سطوح مختلف رسيدگی به موارد مطروحه در كميته 
اشاره ش��ده است.  اين سطوح كه بنا به صالحديد مسئول كميته 

تعيين می شود، عبارتند از:
 دعوت به مذاكره با يكی از اعضای كميته

 دعوت به مذاكره با مسئول كميته، همراه يكی از اعضای كميته
 دعوت به مذاكره با حضور اكثريت اعضای كميته

 مذاكره و مطرح شدن در شورا بدون حضور شاكی يا پزشک 
 كسب اطالعات الزم توسط يكی از اعضای كميته وارائه گزارش به 

مسئول كميته برای تصميم گيری 
 ارائه گزارش به هيأت مديره انجمن توسط اكثريت اعضای كميته

نحوه رسيدگی به گزارش های واصله نيز در بخش سوم اين آيين نامه 
پيش بينی شده اس��ت. روش های رسيدگی در 6 بند خالصه شده 

كه عبارتند از:
 پس از وصول گزارش از اش��خاص يا مراكز مختلف، ابتدا اطالعات 
الزم كسب و به صورت مكتوب جمع آوری و گزارش تهيه می شود.

 دعوت از پزشک مربوطه يا مدير مسئول يا رييس بخش يا مسئول 
مربوطه به صورت كتبی. )در دعوتنامه بايد زمان و ساعت حضور، 
محل حضور، موضوع مورد بحث، مدارک موردنياز و ... ذكر شود.(

 در ص��ورت عدم پذيرش دع��وت حضور، يک بار ديگ��ر دعوتنامه 
تجديد می شود.

 در صورت اس��تنكاف چشم پزشک از حضور  پس از دومين مرحله 
ارسال دعوتنامه، موضوع در جلسه عمومی شورای كميته مطرح و 

تصميم گيری می شود.
 هركونه مذاكره يا رسيدگی بايد به صدور صورتجلسه منتهی شود و 
به امضای كليه افراد حاضر برسد. يک نسخه در بايگانی مي ماند و 

يک نسخه برای رييس انجمن چشم پزشكی ارسال می شود. 
 صورتجلس��ه در صورتی ك��ه اكثريت اعضای كميت��ه الزم بدانند، 
بر حس��ب ضرورت به س��ازمان نظام پزشكی، رييس بيمارستان يا 

كلينيک، معاون درمان دانشگاه و ... ارسال می شود. 

 دکتر  میترا ساالری

 دکتر مرتضی عدالت

 دکتر غالمعباس قرايی

 دکتر خلیل شادکامی
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آيین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی چشم پزشکی
ماده یک: تعریف

درمانگاه تخصصی چشم پزشكی مركزی است كه به منظور شناسايی، پيشگيری، 
درمان و پيگيری بيماران چشمی به صورت سرپايی تأسيس می شود. 

ماده 2:هدف
درمانگاه تخصصی چشم پزش��كی عبارت اس��ت از مجموع��ه ای هماهنگ از 
متخصصان چشم پزشكی و ساير رشته های تخصصی وابسته به آن كه بيماران را 
به طور انفرادی يا مشترک ويزيت كرده و برای درمان برنامه خاصی را پيشنهاد 
می كنند. اين درمان تحت نظر متخصصان مربوطه در همان مركز انجام خواهد 

شد.
ماده 3:

درمانگاه تخصصی چشم پزش��كی كه در اين آيين نامه به اختصار درمانگاه ذكر 
می شود به مركزی اطالق می شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��كی ب��رای ارائه خدمات به بيماران چش��م، بعد از اخذ 

پروانه های قانونی داير می شود. 
ماده 4:

پروانه تأس��يس و پروانه مس��ئول فنی، پروانه های قانونی هستند كه از طريق 
حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پس از تصويب 
كميسيون قانونی تشخيص امور پزشكی موضوع ماده 20 مربوط به مقررات امور 
پزشكی، دارويی، مواد خوردنی و آشاميدنی مصوب سال 1334 و اصالحيه آن 

در سال 1367 برای فعاليت درمانگاه صادر خواهد شد.
ب��ه هر متقاضی واجد ش��رايط و صالحيت موضوع اي��ن آيين نامه فقط پروانه 

تأسيس يک درمانگاه تعلق خواهد گرفت.
ماده 5: 

پروانه تأسيس به نام اشخاص حقيقی و حقوقی و مؤسسات خيريه و تعاونی های 
خدمات بهداشتی � درمانی صادر خواهد شد.

تبصره یک: 
مؤس��س و مسئول فنی در صورت احراز شرايط می تواند شخص واحدی باشد. 
در هر صورت پس از تأسيس، ادامه كار و بهره برداری از درمانگاه منوط به حضور 

متخصص چشم واجد شرايط است.
تبصره 2:

افراد حقيقی متقاضی تأسيس بايد دارای مدرک تخصصی چشم پزشكی باشند.
تبصره 3: 

افراد حقوقی، مؤسسات خيريه، شركت های تعاونی خدماتی � بهداشتی و درمانی 
متقاضی تأسيس درمانگاه بايد حداقل يكنفر دارای مدرک تحصيلی تخصصی 

چشم پزشكی را معرفی كنند.
ماده 6: شرایط مسئول فنی

دارا بودن دكترای تخصصی در رشته چشم پزشكی
دارا بودن پروانه مطب تخصصی معتبر در شهر مورد تقاضا

در صورت اشتغال رسمی: ارائه برگه عدم سوء پيشينه پزشكی به همراه آخرين 
حكم حقوقی

در صورت اش��تغال آزاد: ارائه برگه عدم سوء پيشينه پزشكی و عدم سوء پيشينه 
كيفری
تبصره یک: 

متخصصان ساير رشته های پزشكی می توانند به عنوان مشاور يا همكار ثابت اين 
درمانگاه همكاری كنند.

ماده 7: خدمات ارائه شده در درمانگاه شامل موارد زیر است:
انجام معاينات بالينی و درمان دارويی و ليزری بيماران توسط چشم پزشک

اپتومتری
تجويز انواع لنزهای تماسی

اكوگرافی
OCT

توپوگرافی
ارب اسكن
پاكی متری
اتورفراكشن

فلوئورسين آنژيوگرافی)به شرط وجود امكانات مقابله با شوک احتمالی ناشی از 
تزريق ماده فلوئورسين(

انجام خدمات مش��اوره ای انفرادی يا جمعی برای بيماران مركز با اس��تفاده از 
متخصيصين رشته های ذيربط

تبصره:
مؤسس در صورت تأس��يس بخش پزشكی هسته ای، راديولوژی، آزمايشگاه و 
داروخانه بايد مسئول فنی واجد شرايط را به وزرات بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكی معرفی كند.
ماده 8: وظایف مسئول فنی

سرپرستی كليه امور فنی ومسئوليت رعايت موازين قانونی
نظارت بر انتخاب و به كارگيری نيروی انسانی واجد شرايط و صالحيت براساس 
ضوابط مورد قبول وزارت متبوع برای اينگونه مؤسسات و نظارت برعملكرد آنها
رسيدگی به شكايات بيماران و پاسخگويی به آنان و مراجع ذيصالح در اين خصوص

نظارت بر حفظ شئون پزشكی و آيين نامه انطباق امور پزشكی با موازين شرع 
مقدس و دستورالعمل های مربوط

جلوگيری از اقدامات پزشكی غيرمجاز و خارج از وظايف درمانگاه
ارائه هرماهه آمار فعاليت درمانگاه به تفكيک نوع خدمات به دانشگاه، دانشكده 

علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه
نظارت بر پذيرش بيماران تحت پوشش بيمه های درمانی طبق ضوابط مربوطه

كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتی، درمانی، ساختمانی، تجهيزاتی، تأسيساتی 
و ايمنی درمانگاه

نظارت بر رعايت تعرفه های مصوب وزارت متبوع و ارائه صورتحساب به بيمار

اگربهفکرتأسیسدرمانگاهچشمپزشکیهستید،اینمطلببهکارتانمیآید

آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی چشم پزشکی
بیحسابوکتابکهنمیشودنقشههایذهنیراعملیکرد؛کاربهاصطالحبهپیسیمیخوردوگرهدرآنمیافتدوآنوقتنهکارخلقاهللراهمیافتد،نهاهداف
مجریانطرحبرآوردهمیشود.برایتأسیسدرمانگاههایچشمپزشکیهمنبایدازآییننامههایموجودکهازسویوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتصویب
میشودغافلبودچراکهبدونرعایتمفادقوانین،متقاضیراهبهجایینمیبردوهیچدرمانگاهیقدعلمنمیکندیااگرهمتأسیسشود،دوامنمیآورد.آییننامه
مصوبدرمانگاههایچشمپزشکیازسیرتاپیازماجراراتشریحمیکندوماآنرادرجکردهایمتاراهرابهمتقاضیانتأسیساینمراکزخدماتی�درمانینشاندهیم.
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مسئول فنی موظف است صورت اسامی پزشكان، پيراپزشكان شاغل و ساعات 
كار آنها را به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه 
اعالم كند. بديهی اس��ت اشتغال پزشكان فاقد پروانه مطب معتبر در درمانگاه 

غيرقانونی است.
حضور مسئول فنی در كليه ساعات فعاليت درمانگاه الزامی است.

ماده 9: حداقل نیروهای فنی موردنیاز درمانگاه شامل:
متخصص چشم پزشكی 2 نفر

اپتومتريست يک نفر
يكنفر تكنسين و اپراتور به ازای هر دستگاه ليزر

پرستار 2 نفر
تبصره:

در صورت اس��تفاده درمانگاه از مش��اور يا حضور ثابت تخصص های ديگر بايد 
ش��رايط فيزيكی فنی بهره ب��رداری مطابق با آيين نامه تأس��يس و بهره بردای 

بخش های ذيربط باشد.
ماده 10: شرایط ساختمانی درمانگاه:

حداقل مس��احت زمين برای احداث درمانگاه 300 مت��ر مربع با تأييد وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود.

تبصره یک: 
در صورت وجود بخش های ديگر رعايت شرايط مربوط به تأسيس و بهره برداری 

از آنها ضروری است. 
تبصره 2:

فضاهای مربوط به دستگاه ليزر اكسايمر، 30 متر مربع به همراه 40 متر مربع 
فضای پش��تيبان و فضای مربوط به ليزر YAG)يا كريپتون( 20 متر مربع به 
همراه 10 متر مربع فضای پش��تيبان و وجود هواكش دارای فيلتر برای خروج 
گازهای متصاعد شده بعد از انجام اعمال ليزری براساس ضوابط و استانداردهای 

تعيين شده توسط شركت سازنده باشد.
ماده 11: وسایل و تجهیزات
وسايل عمومی مطب ها

دستگاه های تخصصی مورد تأييد با استاندارد الزم برای ارائه خدمات ذكر شده 
در ماده 7 آيين نامه

تجهيزات الزم مربوط به انجام تست های تشخيصی و درمانی با استاندارد الزم 
ذكر شده در ماده 7 آيين نامه 

تجهيزات الزم و مربوط برای متخصصان ثابت يا مشاور و همكار با درمانگاه
ماده 12:

پس از كسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حداكثر 
ظرف مدت يک سال، مؤسس بايد درمانگاه را برای پذيرش و ارائه خدمات آماده و 
قبل از شروع به كار مراتب را برای بازديد و تأييد نهايی به دانشگاه/دانشكده علوم 

پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه كتباً اعالم كند.
تبصره:

در صورت عدم آمادگی در ارائه خدمات در مدت فوق، متقاضی بايد مجوز الزم 
را برای تمديد زمان اخذ كند، در غيراين صورت موافقت اصولی صادره براساس 

مفاد قرارداد تنظيمی لغو خواهد شد.
ماده 13: 

مسئول فنی می تواند در صورت غيبت به مدت كمتر از 3 ماه يک نفر جانشين 
را به طور موقت انتخاب و كتباً به دانشكاه/دانش��كده علوم پزش��كی و خدمات 

بهداشتی درمانی مربوطه معرفی كند.
تبصره: 

در صورتی  كه غيبت مسئول فنی بيش از 3 ماه به طول انجامد، پروانه مسئول 
فنی با موافقت كميسيون قانونی ماده 20 لغو خواهد شد.

ماده 14:
يک مسئول فنی نمی تواند مسئوليت فنی بيش از يک درمانگاه را در يک نوبت 

كاری تقبل كند و حضور مسئول فنی يا جانشين واجدالشرايط وی در درمانگاه 
مطابق ماده 13 اين آيين نامه در ساعات كاری ضروری است.

ماده 15:
تغييرات نام و محل درمانگاه بايد با هماهنگی دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و 
خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش 

پزشكی باشد.
ماده 16:

در صورتی كه مؤس��س يا مؤسس��ان به داليل موجهی قصد تعطيل و انحالل 
درمانگاه را داشته باشند مراتب را بايد با ذكر داليل و مستندات الزم، حداقل 3 
ماه قبل از اقدام به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 

مربوطه گزارش كنند.
تبصره: 

دانشگاه ها/دانشكده هاي علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند بركار 
كليه درمانگاه های تخصصی نظارت مستمر داشته و ساالنه گزارش های مربوطه 

را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارائه كنند.
ماده 17:

پرونده شامل ضبط مشخصات كامل بيمار، نام پزشک، مراحل سير بيماری، نتايج 
آزمايش های پاراكلينيكی و نتيجه ارزيابی های دوره ای و نتايج درمانی برای هر يک 

بيماران بايد بايگانی و نگهداری شود.
تبصره:

ارائه گزارش عملكرد و آمار و اطالعات الزم به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و 
خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جزو وظايف درمانگاه است. 

ماده 18:
به اس��تناد ماده 5 مربوط به امور پزش��كی و داروي��ی و مواد خوردنی و 
آش��اميدنی، درمانگاه حق انتشار آگهی تبليغاتی را كه موجب گمراهی 
بيمار يا مراجعان شود يا به تشخيص وزارت متبوع خالف شئون پزشكی 
يا عفت عمومی باشد،  ندارد و استفاده از عناوين مجعول و خالف حقيقت 
بر روی تابلو و سرنسخه جرم محسوب و با متخلفان برابر مقررات قانونی 

رفتار می شود.
ماده 19:

تابلو درمانگاه بايد ساده و حداكثر دوبرابر تابلو مطب پزشكان با ذكر نوع تخصص 
درمانگاه و بدون ذكر نام پزشكان شاغل باشد.

ماده 20:
نصب اتيكت روی سينه كه نشان دهنده مشخصات كامل كاركنان باشد، الزامی 

است.
ماده 21: 

در صورتی كه مؤسس يا مؤسسان درمانگاه از ضوابط و مقررات و وظايف موضوع 
اين آيين نامه تخطی كنند، به انحاء زير اقدام خواهد شد:

تذكر ش��فاهی با قيد موضوع در صورتجلسه بازرس��ی محل، توسط دانشگاه/ 
دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذيربط

اخطار كتبی توسط دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 
مربوطه

لغو پروانه تأسيس و تعطيل درمانگاه به مدت يک تا 3 ماه به پيشنهاد دانشگاه/ 
دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذيربط و تصويب كميسيون 

قانونی موضوع ماده 20
لغو پروانه تأس��يس و تعطيل درمانگاه به مدت 3 ماه تا يک س��ال به پيشنهاد 
دانشگاه/دانش��كده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذيربط و تصويب 

كميسيون قانونی موضوع ماده 20
لغو دائم پروانه تأسيس درمانگاه به پيشنهاد دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكی و 
خدمات بهداشتی درمانی ذيربط و تصويب كميسيون قانونی موضوع ماده 20 و 

در صورت لزوم اعالم آن به مراجع قضايی
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در جلسات  هیأت مدیره و گروه های فوق تخصصی انجمن 
چشم پزشکي ایران چه گذشت؟ 

گزارش جلسه رسمی هیأت مديره انجمن چشم پزشکی ايران 
)با حضور دكتر سيد حسن هاشمی، دكتر حميد احمديه، دكتر  هرمز ش��مس، دكتر محمود جبارون��د، دكتر امين اهلل نيک 23 آذر
اقبالی، دكتر ژاله رجوی، دكتر فيروزه رحيمی و دكتر محمد حسين ملک مدنی 

بازرس انجمن(
موض��وع انتخابات هيأت مديره گروه های فوق تخصصی وابس��ته به انجمن 
چشم پزشكی مطرح ش��د و پس از بحث و بررسی، انتخابات گروه های ويتره و 
رتين، قرنيه و سگمان قدامی، استرابيسم، گلوكوم و اكولوپالستی مورد تأييد قرار 
گرفت. انتخابات هيأت مديره شاخه های انجمن در مراكز استان ها نيز بررسی شد 

و انتخابات در استان های يزد، فارس، البرز و گيالن تأييد گرديد.
گزارش مالی بيست و دومين كنگره انجمن چشم پزشكی ايران توسط خزانه دار 
و حسابدار انجمن ارائه و پيشنهاد شد مبلغ باقی مانده از درآمد كنگره به صورت 
س��پرده ثابت 3 الی 6 ماهه در حس��ابي قرار گرفته و س��ود حاصل از آن صرف 
مخارج انجمن شود.  موضوع كمک مالی انجمن چشم پزشكی ايران به شاخه های 
انجمن در مراكز اس��تان ها مطرح و پيش��نهاد شد ابتدا برنامه های سال آينده و 
بودجه موردنياز آنها دريافت شود، سپس براساس فعاليت های علمی و صنفی و 
همچنين تعداد اعضا و بيالن مخارج آنها انجمن سقف كمک های خود را تعيين 
كند. همچنين مصوب شد اعتباری معادل 100 ميليون تومان در سال برای كمک 
به شاخه های انجمن در مراكز استان ها در نظر گرفته شود. درباره هيأت علمی 
كنگره سراسری مقرر شد در رشته های ويتره و رتين، قرنيه، استرابيسم، گلوكوم و 
اكولوپالستی، هيأت مديره گروه های فوق تخصصی جايگزين هيأت علمی كنگره  
شوند. هيأت مديره گروه های فوق تخصصی حسب مورد می توانند از صاحبنظران 
آن رشته درباره برنامه ريزی سمپوزيوم ها، كارگاه ها، بررسی مقاالت آزاد و پوستر 
و فيلم دعوت به عمل آورند.  مصوب شد اسامی همكارانی كه در ساخت بناي 
انجمن كمک مالی كرده اند و كسانی كه در اين امر فعاليت داشته  اند، در انجمن 
ثبت شود. به اتفاق آراء تصويب شد ساختمان انجمن چشم پزشكی ايران به نام 
شادروان پروفسور محمدقلی شمس نام گذاری شود. آيين نامه كميته »موازين 
علمی و اخالق در چشم پزشكی« مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بحث و تبادل 
نظر پيشنهاد شد در جلسه مشترک هيأت مديره انجمن چشم پزشكی ايران با 

كميته مذكور موضوعات آيين نامه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گيرد.
گزارش جلسه رسمی هیأت مديره انجمن چشم پزشکی ايران 

)با حضور دكتر سيد حسن هاشمی، دكتر حميد احمديه، دكتر  هرمز ش��مس، دكتر محمود جبارون��د، دكتر امين اهلل نيک 30 آذر
اقبالی، دكتر ژاله رجوی و دكتر فيروزه رحيمی(

1- سقف اعتبار ارزی دعوت از مهمانان خارجی مرتبط با گروه های فوق تخصصی 
در كنگره مطرح و مصوب شد سهم گروه هاي فوق تخصصی قرنيه و ويتره و 
رتين 15 هزار دالر و ساير گروه های فوق تخصصی 5 هزار دالر باشد. در شاخه 

نوروافتالمولوژی نيز يک مهمان دعوت خواهد شد. 
2- آيين نامه ش��اخه های انجمن در مركز اس��تان ها بع��د از بحث، تبادل نظر و 

اصالحات الزم مورد  تصويب قرار گرفت.
گزارش جلسه رسمی هیأت مديره انجمن چشم پزشکی ايران 

)با حضور دكتر سيد حسن هاشمی، دكتر حميد احمديه، دكتر  هرمز ش��مس، دكتر محمود جبارون��د، دكتر امين اهلل نيک 26دی
اقبالی، دكتر ژاله رجوی و دكتر فيروزه رحيمی( 

1- مشكالت مجله انجمن از جمله تأخير در چاپ مقاالت ارسالی و دير پاسخ دادن 
داوران مطرح  و مقرر شد درباره تغيير داوران يا تعداد آنها تصميم گيری شود. 
درباره  مشكالت ساختار چاپ و انتشار آن نيز بحث و قرار شد با مسئوالن 
ش��ركت كوثر - كه در رابطه با چاپ مجالت علمی س��ابقه دارد- جلسه ای 
برگزار شود تا در صورت امكان اين مشكالت با همكاری نيروهاي متخصص 
اين شركت رفع شود. از سوی ديگر مصوب شد از مهمانان خارجی و استادان 

برجسته برای ارسال  Review Article دعوت شود. 
2- دكتر سهيليان به عنوان دبيركنگره سال 93 انتخاب شد.

3- تاريخ  كنگره سال 93 از 10 تا 13 آذر تعيين شد و  كنگره سال 94 از 23    
تا 26 آذر  برگزار خواهد شد.

4- دراين جلسه درباره كنگره و حق عضويت سال 92 تصميمات زير اتخاذ شد:
حق عضويت ساالنه 100 هزار تومان برای تمام چشم پزشكان

حق عضويت  گروه های فوق تخصصی 50 هزار تومان كه به خود گروه تعلق 
مي گيرد.

ثبت نام فلوشيپ ها 100 هزار تومان
ثبت نام دستياران 30 هزار تومان

ثبت نام پزشكان عمومی و ساير تخصص ها 60 هزار تومان
ثبت نام پيراپزشكان و اپتومتريست ها و PhDها 50 هزار تومان

گزارش جلسه رسمی هیأت مديره انجمن چشم پزشکی ايران 
)با حضور دكتر سيد حسن هاشمی، دكتر حميد احمديه، دكتر  هرمز ش��مس،  دكتر امين اهلل نيک اقبالی، دكتر ژاله رجوی، 5 بهمن

دكتر فيروزه رحيمی و دكتر محمد حسين ملک مدنی( 
1- انتخابات اردبيل و قم تأييد و در رابطه با انتخابات ديگر استان ها بحث شد و 
برای حضور در هر استان، يک تا دو نفر از اعضاي هيأت مديره اعالم آمادگی 

كردند. 
2- گزارشی از فعاليت ها و پيش بينی های  كميته رفاهی انجمن ارائه شد. سه بند 

اصلی پيش بينی ها و فعاليت های اخير اين كميته عبارتند از: 
 الف- برگزاری تور برای ش��ركت چشم پزشكان در سمينار ESCRS در 

هلند در مهرماه 92
 ب- اعزام كاروان چشم پزشكان به حج مفرده در نوروز92

 پ- مذاكره با مس��ئوالن بانک ملت در مورد اخذ تس��هيالت بانكی برای 
چشم پزشكان 

 ت- ساخت زيرزمين در ساختمان انجمن چشم پزشكی  و آماده سازی آن 
برای نمايشگاه فروش وسايل همكاران چشم پزشک و اعضا

جلس�هپشتجلس�ه،برنامهریزیپش�تبرنامهریزیوتالشبرایاجرایبیکموکاستپیشبینیهابخش�یازآنچیزیاستکهدر
انجمنچشمپزش�کیای�رانمیگذردتااینجامعهپرتعدادومتخصص،درمس�یرصحیحگامبرداردوه�رروزبراندوختههایعلمیو
حمایتهایحرفهایازاعضایشبیفزاید.دراینبخشبهتفکیکبهذکرمختصریازگزارشجلساتهیأتمدیرهومصوباتگروههای

فوقتخصصیانجمنمیپردازیم.
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3- دبيركل انجمن از ارسال نسخه نهايی آئين نامه كميته اخالق براي رؤسای 
گروه و كلينيک ها خبر داد. 

4- مصوب شد بدهی به ICO بابت حق عضويت و امتحانات، تسويه شود.
5- دكترناصری پور به عنوان مدير امور بين الملل انجمن چشم پزش��كی ايران 

انتخاب  شد. 
6- دبير كل انجمن كتباً از رؤس��ای گروه های فوق تخصصی درخواس��ت كرد 
 WOC توانايی های گروهشان را در برگزاری كارگاه و سمپوزيوم در سمينار

به انجمن اعالم كنند.
7- گزارشی از روند برگزاری و پيشرفت سمينار IRAVO ارائه شد.

8- مشكالت ساختمان انجمن و اخذ پايان كار و... مطرح و قرار شد به نحومقتضی 
پيگيری شود.

9- ساختار اداری پيشنهادي مورد بحث قرار گرفت و تصميم گرفته شد درجلسه 
آينده اعضا نظرات خود را اعالم كرده و در صورت موافقت، اين س��اختار به 

تصويب نهايی برسد.
مصوبات گروه فوق تخصصی گلوکوم

)با حضور دكتر حيدر امينی، دكتر محمد پاكروان، دكتر رضا  زارعی، دكتر نويد نيلفروشان و دكتر رامين دانشور(30 آذر
1- دكتر حيدر امينی به عنوان رييس و دكتر رضا زارعی به عنوان نايب رييس 

كميته انتخاب شدند.
2- دكتر رامين دانشور به عنوان مسئول هماهنگی سايت اين گروه فوق تخصصی 

انتخاب شد.
3- مقرر شد جلسات گروه فوق تخصصی گلوكوم به صورت فصلی برگزار شود.

4- گروه فوق تخصصی گلوكوم ايران به غير از برنامه روز پيش كنگره، يک برنامه 
ديگر در يكی از شهرستان ها طي سال 92 برگزار می كند.

5- مصوب شد با ارسال نامه به رؤسای انجمن در استان ها و گروه چشم پزشكی 
اس��تان ها آمادگی اين گروه فوق تخصصی برای برگ��زاری كنفرانس در آن 

شهرستان به اطالع رسيده و موافقت آنان اخذ شود.
6-اسامی مهمانان خارجی گروه گلوكوم در كنگره بيست وسوم مشخص شد.

مصوبات گروه فوق تخصصی استرابیسم
)ب��ا حضو دكتر ضياءالدين يزديان، دكتر عباس باقری، دكتر  محمدرضا اكبری، دكتر مصطفی سلطان سنجری و دكتر رضا 23 آذر

اميری(
1-دكتر ضياء الدين يزديان به عنوان رييس و دكتر مصطفی سلطان سنجری به 

عنوان نايب رييس كميته انتخاب شدند.
2-دكتر رضا اميری به عنوان مسئول هماهنگی سايت اين گروه فوق تخصصی 

برگزيده شد.
3-دكتر محمدرضا اكبری به عنوان دبير برنامه گروه فوق تخصصی استرابيسم 

ايران در بيست و سومين كنگره ساالنه چشم پزشكی ايران انتخاب شد.
4- اي��ن گروه فوق تخصصی به جز برنامه پيش كنگره، در هر فصل يک برنامه 

)ساالنه 5 برنامه(برگزار می كند.
5-برنامه روز پيش كنگره 4 ساعت است كه ريز برنامه ها توسط دكتر محمدرضا 

اكبری به انجمن ارائه می شود. 
6-اسامی مهمانان خارجی گروه استرابيسم در كنگره بيست وسوم مشخص شد.

مصوبات گروه فوق تخصصی اکولوپالستیک
)با حضور دكتر علی صادقی طاری، دكتر سلطان حسين سالور،  دكتر محمد ابريشمی ، دكتر محسن بهمنی كشكولی و  دكتر 5 دی

سيد ضياء الدين طباطبايی محمدی(
1- دكتر علی صادقی طاری به عنوان رييس و دكتر سلطان حسين سالور به عنوان 

نايب رييس گروه انتخاب شدند.
2- دكتر محسن بهمنی كشكولی به عنوان مسئول روابط بين المللی و برنامه های 

علمی گروه و مسئول سايت برگزيده شد. 

3- گروه فوق تخصصی پالس��تيک و ترميمی چش��م ايران در س��ال 2 برنامه 
فوق تخصص��ی برگزار می كند كه يكي در بهار) حدودخرداد ماه( در يكی از 

شهرستان ها و ديگری برنامه روز پيش كنگره است.
4- دكتر محمد ابريشمی به عنوان مسئول برنامه فوق تخصصی كنگره بيست وسوم 

و دكتر طاهر رجبی به عنوان همكار وي انتخاب شدند.
5-گ��روه در هر فصل يک برنام��ه درون گروهی در س��الن اجتماعات انجمن 

چشم پزشكی ايران برگزار می كند.
6- برنامه علمی سال 92 خرداد ماه در گيالن برگزار می شود. دكتر آبتين حيرتی 

به عنوان مسئول اين برنامه معرفی شد.  
7- برنامه علمی س��ال 93  خرداد ماه در مشهد برگزار می شود و دكتر محمد 

اعتضاد رضوی مسئول آن است.
8- برنامه علمی سال 94 خرداد ماه در تبريز به مديريت دكتر رضا نبئی برگزار 

خواهد شد.
9- برنامه علمی سال 95 ارديبهشت ماه در شيراز برگزار می شود و دكتر ناصر 

اوجی مسئوليت آن را برعهده دارد. 
10- مصوب شد دكتر علي صادقی طاری ضمن نامه نگاری با برخی چشم پزشكان 
فوق تخصص اين رشته، برنامه های پيشنهادی آنان برای كنگره بيست و سوم 

را دريافت كند.
11- اسامی سخنرانان اين گروه فوق تخصصی در كنگره بيست و سوم متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
مصوبات گروه فوق تخصصی قرنیه و سگمان قدامی

)با حضور دكتر سيد حسن هاشمی، دكتر محمد علی جوادی  ، دكتر رامين صلوتی، دكتر فريد كريميان(23 آذر
1- دكتر سيد حسن هاشمی به عنوان رييس و دكتر فريد كريميان به عنوان نايب 

رييس گروه انتخاب شدند.
2- گروه فوق تخصصی سگمان قدامی هر سال 2 برنامه در بهار و زمستان)غير از 

روز پيش كنگره( در شهرستان ها برگزار می كند.
3- برنامه بهار سال 92 در شيراز با عنوان cataract از چهارشنبه 25 تا جمعه 
27 ارديبهش��ت برگزار می شود. روز پنجشنبه 26 ارديبهشت به گروه فوق 
تخصصی سگمان قدامی اختصاص دارد كه مباحث آن متعاقباً اعالم خواهد 

شد.
CXL-4  و Ring   به عنوان برنامه های اين گروه فوق تخصصی در  زمستان 92 

انتخاب شد.
5- اسامی پيشنهادی مهمانان خارجی برای شركت در كنگره بيست وسوم اعالم 

و مقرر شد با آنها نامه نگاری شود. 
مصوبات گروه فوق تخصصی ويتره و رتین

)ب��ا حضور دكتر حميد احمديه ، دكتر محمد رياضی، دكتر  مهدی مدرس زاده، دكتر مسعود ناصری پور و دكتر سيامک 23 آذر
مراديان(

1-دكت��ر حميد احمديه به عنوان رييس و دكتر محمد رياضی به عنوان نايب 
رييس گروه انتخاب شدند. 

2- گروه فوق تخصصی ويتره و رتين ايران در سال 2 برنامه دارد كه يكی از آنها در 
سال 92 همزمان با سمينار ساالنه فارابی برگزار می شود و برنامه ديگر، همان 

برنامه روز پيش كنگره است.
3- دكتر محمد رياضی به عنوان مسئول برنامه ارديبهشت سال 92 معرفی شد. 

اين برنامه در سال های آتی در يكی از شهرستان ها برگزار می شود. 
4- دكتر رضا كارخانه به عنوان مسئول برنامه فوق تخصصی ويتره و رتين در روز 

پيش كنگره سال 92 معرفی شد.
5- تعدادی از مهمانان خارجی كنگره بيست وسوم معرفی شدند. قرار شد تعداد 

نهايی آنان مشخص شود.
6-برنامه بهار سال 93 در تبريز و برنامه سال 94 در كرمانشاه برگزار خواهد  شد.
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بسمه تعالي
روز چهارم اسفند ماه سال 91 انتخابات سازمان نظام پزشكي در محيطي 
آرام و مناسب شأن جامعه پزشكي، با نظارت همكاران پزشک برگزار گرديد. 
ضم��ن عرض تبريک به آنان ك��ه انتخاب ش��دند، از خداوند متعال توفيق 
روزافزون شان را در خدمت به جامعه، اعتالي مقام پزشک 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 بي تفاوتي 
غايبين را فراهم مي كند. تقريباً همه اعضا مي توانند كانديد هيأت رييس��ه 
نظام پزش��كي شوند ولي كساني كه پيوس��ته منتقد و معترضند، مي توانند 
كانديد مناس��بي باشند  ولي متأسفانه آنها فقط شكايت مي كنند و نه تنها 
نامزد انتخابات نمي شوند بلكه در رأي گيري نيز شركت نمي كنند؛ اما چرا؟

كس��اني كه ش��جاعانه قدم پيش گذاش��ته و از اوقات كاري و استراحت 
خود چشم پوش��ي كرده و حاضرند در يک NGO فعال باش��ند قابل تقدير 
و تش��كرند زيرا قبول مسئوليت در يک NGO هيچ گونه 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 پزشک در تهران معرفي كرده بود، چشم پزشكان 
استقبال مناسبي از انتخابات به عمل نياوردند و ميزان مشاركت آنها كمتر 
از 7 درص��د بود.  پس از ش��ش دوره اين بار يک چش��م پزش��ک به عنوان 
هيآت رئيس��ه نظام پزشكي انتخاب ش��ده است. ما انتخاب ايشان را به فال 
نيک گرفته، به وي تبريک ويژه عرض مي نماييم و از خداوند توفيق خدمت 

صادقانه و تأثير گذاري چون گذشته را براي او آرزومنديم. 
دکتر امین اهلل نیک اقبالي 

افتخارآفرینی چشم 
پزشکان در جشنواره های 

رازی و ابن سینا 

  دكتر س��يدجواد هاش��ميان و دكتر پدرام همراه در س��ال 2012 موفق به 
دريافت Achievement Award از آكادمی چشم پزشكی آمريكا شد.

اي��ن جاي��زه بر اس��اس امتي��از تجميعی محاس��به م��ی ش��ود، امتيازاتی 
 كه ب��ا  برگ��زاری كارگاه آموزش��ی، ش��ركت در مباحث نشس��ت صبحگاهی
)break fast meeting( ، ارائه فيلم آموزشی، مقاله و پوستر علمی، برگزاری 
سمپوزيوم و يا برگزاری نشست های فوق تخصصی)subspeciality day(  در 
كنگره س��اليانه بدست می آيد. همچنين اين امتيازات به اعضای كميته برگزار 
كننده، روسای دانشگاه، اعضای هيأت امنا و برگزاركنندگان كارگاه های آموزش 
مديريت، رئيس انجمن بازنشستگان، نويسندگان و مرورگران علمی موضوعات 

آموزشی آكادمی و مدافعان مسائل حقوقی چشم پزشكان تعلق می گيرد. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه هر ف��رد در ازای هر يک از موارد فوق، س��االنه تنها 
می تواند 1 امتياز كس��ب كند و هر فرد در هر س��ال حداكثر می تواند 3 امتياز 
بدست آورد. افرادی كه در مجموع 10 امتياز بدست بياورند كانديد دريافت اين 
جايزه هس��تند. اگر اين امتياز به 30 برسد فرد كانديد جايزه ارشد)senior( و 
با 60 امتياز كانديد جايزه »يک عمر افتخار« می شود. در سال های گذشته نيز 
برخی از همكاران اين جايزه معتبر علمی را دريافت كرده اند كه در اين فرصت 

به ذكر نام ايشان بسنده مي كنيم.
 دكت��ر حمي��د احمديه، دكتر مس��عود س��هيليان،  دكتر محس��ن آذرمينا، 

دكتر محمدحسين دهقان، دكتر فريد كريميان و دكتر مهدی مدرس زاده.

جش��نواره تحقيقاتی علوم پزشكی رازی به منظور تجليل از 
مقام و منزلت پژوهش��گران، اعضای هيأت علمی و دانشجويان 
فرهيخته دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور برگزار شد. 
در اين جش��نواره از محققان، محققان جوان غير دانش��جو، 
محققان دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشكی، صاحبان 
ابداعات و اختراعات در حيطه های علوم پزش��كی و محققانی 
كه تحقيقات آنها منجر به ارتقای نظام س��المت ش��ده باشد، 
تقدير می شود. خوشايند ماجرا اينجاست كه دكتر محمدعلی 
جوادی و دكتر سيامک زارعی از همكاران چشم پزشک مان در 

اين دوره به عنوان پژوهشگران برتر برگزيده شدند.
همچني��ن چهاردهمين جش��نواره ابن س��ينا نيز به منظور 
تجليل از برترين هاي حوزه پژوهش و آموزش علوم پزش��كي 
برگ��زار ش��د.  در اين دوره دكتر سيدحس��ن هاش��می عنوان 
پژوهش��گر برتر باليني را كس��ب كرد. همچني��ن دكتر خليل 
قاسمي فالورجاني موفق به كسب عنوان پژوهشگر جوان شد.

چشم پزش��کان برگزيده دوره های مختلف جشنواره 
تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

دوره 10)1383(: دكت��ر حمي��د احمديه : دانش��گاه علوم 
پزشكی شهيد بهشتی ، بيمارستان شهيد دكتر لبافی نژاد

دوره 11)1384(:  دكتر محمدعلی جوادی: دانش��گاه علوم 
پزشكی شهيد بهشتی ، بيمارستان شهيد دكتر لبافی نژاد

دوره 12)1385(:  دكت��ر حمي��د احمديه: دانش��گاه علوم 
پزشكی شهيد بهشتی ، بيمارستان شهيد دكتر لبافی نژاد

دوره 13)1386(:  دكتر مس��عود س��هيليان و دكتر عباس 
باقری لطف آبادی: دانش��گاه علوم پزش��كی ش��هيد بهش��تی ، 

بيمارستان شهيد دكتر لبافی نژاد 
دوره 14)1387(: - دكت��ر رضاكارخان��ه: دانش��گاه عل��وم 
پزش��كی تهران ، بيمارس��تان فار ابی و دكتر محس��ن بهمنی 
كش��كولی: دانشگاه علوم پزش��كی تهران ، بيمارستان حضرت 

رسول)ص(
دوره 15)1388(: - دكتر سيدحس��ن هاش��می: دانش��گاه 
عل��وم پزش��كی ته��ران،   بيمارس��تان فارابی و دكت��ر محمد 
 پاكروان: دانشگاه علوم پزشكی تهران، بيمارستان شهيد دكتر 

لبافی نژاد
دوره 16)1389(:  - دكت��ر م��ژگان رضاي��ی كنوی و دكتر 
محمدرضا جعفری نسب: دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی 

، بيمارستان شهيد دكتر لبافی نژاد
دوره 17)1390(: - دكتر خليل قاسمی فالورجانی: دانشگاه 
علوم پزش��كی تهران ، بيمارستان حضرت رسول)ص( و دكتر 
عليرضا برادران رفيعی: دانش��گاه علوم پزشكی شهيد بهشتی ، 

بيمارستان شهيد دكتر لبافی نژاد

Achievement Award
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بابازنگریدرسایتانجمنبخشهاییبهآنافزودهشدهاست

کم وکاستی ها زیر تیغ کاربلدان 

عقب ماندن از پيشرفت های تكنولوژی از سرتا پا ضرر است؛ چه در هزينه، 
چ��ه در انرژی و چه در طالی از دس��ت رفتنی وقت. ح��اال اين يادآوری چه 
ارتباط��ی ب��ه موضوعی دارد كه قرار اس��ت درباره آن بنويس��يم، تا پايان اين 

گزارش معلوم می شود.
انجمن چش��م پزش��كی ايران به عنوان يكی از فعال تري��ن و به روزترين 
تش��كيالت صنفی كشور، همواره در پی دسترس به تسهيالت مدرن و به روز 
برای افزايش كارايی و جلب رضايت  چشم پزشكان در گوشه و كنار اين مرز و 
بوم داشته و دارد. بازنگری در سايت انجمن نيز با همين هدف از مهرماه سال 
گذشته يعنی پيش از بيس��ت و دومين كنگره بين المللی آغاز و جلساتی برای 

ارتقاء خدمات رسانی الكترونيكی به همكاران برگزار شد.
 دكتر »آرش عشق آبادي« مدير مسئول سايت انجمن درباره لزوم بازنگری 
در آن توضيح می دهد: »س��ايت پيش از اين كم و كاس��تی هايی داشت كه از 
سوی مسئوالن انجمن گوشزد ش��د. به عنوان مثال اطالعات آنچنان كه بايد 
و ش��ايد و امكانات نرم اف��زاری اجازه می دهد، طبقه بندی نش��ده بودند و نوع 
طراحی به گونه ای بود كه به نظر می رس��يد ب��ه هم ريختگی اطالعات وجود 
دارد. از س��وی ديگر اخبار طبقه بندی نش��ده بودند و در ورود ديتا هم مشكل 

وجود داشت.«
مسلم است كه كم وكاستی ها نبايد رفع و رجوع نشده باقی می ماند بنابراين 
جلس��اتی ب��رای بازبينی با حضور اف��راد مختلف و صاحبنظ��ر در اين زمينه 
برگزار ش��د و در نهايت به جمع بندی كلی درباره طراحی س��ايت و نيازهای 
آن رسيدند. وی دراين زمينه می گويد:»برای تسهيل ارائه خدمات الكترونيكی 
به چشم پزشكان و افراد عادی، قرار شد سايت انجمن، به گونه ای طراحی شود 
كه ورود اطالعات  توس��ط چشم پزش��كان به راحتی ممكن باشد و بتوانند با 

استفاده از كلمه كاربری )شماره نظام پزشكی( و كلمه عبور )شماره عضويت در 
انجمن( بيوگرافی، تخصص، نشانی مطب و سوابق كاری خود را وارد  يا تصيح 
و به روز كنند تا بدين ترتيب دسترس��ی س��اير همكاران و عموم مردم به اين 
اطالعات ميسر شود.  نقش نظارتی كميته رعايت موازين حرفه ای و اخالق در 
چشم پزشكی در اين بين پررنگ است. بدين ترتيب كه اگر اطالعات نادرست و 
خالف واقع از سوی چشم پزشک در سايت وارد شود، اين عمل از سوی كميته 

مذكور قابل پيگيری است. 
دكتر عش��ق آبادی درباره بخش های اضافه ش��ده به سايت انجمن تصريح 
می كند: »بخش آموزش از طريق سايت در حال راه اندازی است و با فعال شدن 
آن، چشم پزشكان از طريق سايت در سرفصل های مختلف، آموزش می بينند. 
بخش های چشم پزش��كان جوان و  امور رفاهی هم به زودی فعال می شوند تا 

چشم پزشكان بدين طريق از امكانات سايت بهره  بيشتر ببرند.« 
وي با ذكر اينكه مس��ئوليت فني س��ايت بر عهده مهندس احسان رضايي 
اس��ت، می افزايد: »پيش بينی ش��ده كه پرداخت حق عضويت س��االنه و ثبت 
فيش از طريق صفحه ش��خصی هر چشم پزش��ک ميسر باش��د. از سوی ديگر 
امكانی مهيا شده تا ويرايش يا تكميل مشخصات، تكميل يا تغيير آدرس برای 
مكاتبات و ارتباط بين همكاران از طريق س��ايت انجام شود و البته بخش های 

مربوط به نام، سوابق كاری و نشانی مطب برای عموم قابل مشاهده باشد.«
دكتر عش��ق آبادی با تأكي��د بر اينكه چشم پزش��كان می توانند در صفحه 
شخصی، ديدگاه های خود را برای ارتقاء خدمات سايت به مدير آن اعالم كنند، 
افزود: »در همين جا از فرصت اس��تفاده ك��رده و از تمامی همكاران عالقمند 
برای كمک به هر چه بهتر شدن سايت انجمن چه به صورت همكاري مستقيم 

و چه با ارسال مطالب صنفي و آموزشي دعوت می كنيم.«     
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 گروه تخصصی جراحان قرنيه و رفركتيو ايران همزمان با بيس��ت و يكمين  س��مينار س��اليانه انجمن چش��م پزشكی شاخه اس��تان فارس در تاريخ
 26 ارديبهشت 92 در شهر شيراز يک Joint Meeting برگزار می كند. برای كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام در اين برنامه به سايت سمينار شيراز به 

نشانیhttp : // fos.sums.ac.ir  مراجعه كنيد يا با شماره 2273526-0711 مربوط به دبيرخانه سمينار تماس  بگيريد.
جزئيات اين برنامه به شرح زير است:

8:00 – 10:00   IOL calculation session

TimeTitleSpeaker(s)

8:00 – 8:10Basic concept of IOL calculationدکترسپهرفیضی

8:10 – 8:20Advanced IOL calculation (different devices)دکترمهدی خانلری

8:20 – 8:30IOL calculation in high myopia and high hyperopiaدکترمحمد نعیم امینی فر

8:30 – 8:40IOL calculation in Keratoplasty (PK, PRK, LASIK)دکترسیدمحمدرضا طاهری

8:40 – 8:50IOL calculation after vitroretinal surgeryدکتر حسینجمالی

8:50 – 9:00IOL calculation in pediatric cataractدکترمحمدرضا روحانی

9:00 – 10:00Panel Discussion
دکترمحمدرضا صداقت- دکترامیرهوشنگ بهشت 
نژاد-دکترحمیدرضا جهادی حسینی- دکتر حسین 

محمدربیع-دکتر محمدعلی زارع مهرجردی
10:30 - 10:00 استراحت

10:30 - 13:00  Advanced phacoemulsification and cataract surgery in difficult cases

TimeTitleSpeaker(s)

10:30 – 10:38Phacoemulsification in High Myopia دکتر محمد زارع جوشقانی

10:38 – 10:46Phacoemulsification in Hyperopiaدکترمحمدرضا پناهی

10:46 – 10:54Phacoemulsification in Zonular weaknessدکترمحمد میرزايی

10:54 – 11:02Phacoemulsification in Hard Nucleusدکتر محمدرضا فالح تفتی

11:02 – 11:10Phacoemulsification in posterior polar cataractدکتر سیامک قنواتی

11:10 – 11:18Phacoemulsification in colobomaدکتر حمید نوروزی

11:18 – 11:26Phacoemulsification in Eye following vitroretinal surgeryدکتر شهرام بامداد

11:26 – 11:34Phacoemulsification in Traumatic cataractدکتر محمود نجابت

11:34 – 11:42Phacoemulsification in subluxated lensدکترامیر فرامرزی

11:42 – 11:50Combined cataract and keratoplasty (triple surgery) (PK, DLK, LK)دکترسعید شاه حسینی

11:50 – 11:58Phacoemulsification in ocular surface disorderدکترعلیرضا برادران رفیعی

11:58 – 12:06Phacoemulsification in FEDدکترساسان نیکنام

12:06 – 13:00Panel Discussion

دکترسیدحسن هاشمی-
دکترسیدمهدی حسینی 

تهرانی-دکترمحمود جباروند- 
دکترسیدمحمد قريشی-

دکترعلیرضا فروتن
 ناهار و نماز 13:00-14:30

Joint Meeting در بهار شیراز
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14:30-16:00  Management of complications during phacoemulsification

TimeTitleSpeaker(s)

14:30 – 14:38Incision: Descementstrping, Defective wound contructionدکترمحمد جعفرقائم پناه

14:38 – 14:46Complication in capsulorhexis and Hydro dissectionدکترسیدرضا غفاری

14:46 – 14:54Floppy iris syndromدکتر نادر نصیری

14:54 – 15:02Iris defect managementدکترمحمد امین سیديان

15:02 – 15:10Posterior capsule tear and vitreous loss (Causes)دکترمحمدرضا شجاع

15:10 – 15:18IOL malposition (subluxated, dislocated IOL)دکترکاظم امان زاده

15:18 -  15:26IOL implantationwithout capsular supportدکترخسرو جديدی

15:26 – 16:00Panel Discussion

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

دکترحسین موحدان
16:30 – 16:00 استراحت

16:30-18:30  Premium IOL and Femtosecond Cataract Surgery

TimeTitleSpeaker(s)

16:30 – 16:38Spherical  vs. aspheric IOLدکترمهرداد شمشیری

16:38 – 16:46Toric IOL (indication, Contraindication, Types)دکترافشین لطفی صديق

16:46 – 16:54Toric IOL (Surgical techniques and complications)دکتر شهاب حیدريان

16:54 – 17:02Multifocal IOL: (Indication, Contraindications, types)دکترمصطفی نادری

17:02 – 17:10Multifocal IOL: (Surgical techniques and complications)دکتر علی غالم نژاد

17:10 – 17:18Accommodative IOL: (Indication, Contraindications, types)دکترحسین آقائی

17:18 – 17:26Accommodative IOL: (Surgical techniques and complications)دکترمهرداد محمدپور

17:26 – 17:34Femtosecond Cataract Surgery basic concept and techniquesدکترمحمدرضا جعفری نسب

17:34 –17:42Outcome and complication of femto- cataract surgeryدکترمحمد حافظ نوروزی زاده

17:42 – 18:30Panel Discussion

دکترفريد کريمیان-دکترسیدجواد 
هاشمیان- دکترسیدناصرهاشمیان 
دکتررامین صلوتی-دکترسید محمد 

میرآفتاب

همه ما دكتر غالمعلی پيمان را می شناسيم. وی ازاعضای تاالر مشاهيرچشم پزشكی جهان و مهمترين دليل 
شهرتش اختراع وسايل متعدد جراحي و تكنيک هاي مختلف درماني و جراحي در رشته ويتره و رتين و حتي 

ليزيک مي باشد و تا كنون از وی بيش از 135 عنوان اختراع به ثبت رسيده است.
او در دسامبر 2012 ميالدی برنده مدال ملی فناوری و نوآوری از سوی رييس جمهور اياالت متحده شد.

دكتر پيمان اهل ش��يراز اس��ت. در 19 س��الگي تصميم گرفت برای تحصيل در رشته پزشكی راهي آلمان 
ش��ود. اين تصميم خيلي زود عملي ش��د و او در س��ال 1341 از دانشگاه دويسبورگ مدرک دكتری حرفه ای 
دريافت كرد. دوره تخصصي چشم پزشكی را هم در دانشگاه اسن آلمان به پايان رساند و سپس برای گذراندن 
دوره های تكميلی راهي اياالت متحده امريكا شد.  دكتر پيمان از حدود 40 سال پيش به عنوان استاديار گروه 
چشم پزشكی دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس مشغول فعاليت شد و در حال حاضر استاد دانشگاه علوم پزشكی 
دانشگاه آريزونا است. انجمن چشم پزشكي ايران اين موفقيت بزرگ را طي نامه اي به دكتر پيمان تبريک گفت. 

افتخاری دیگر برای ایران
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مرکز گروه فوق تخصصی نويسنده نوع مقاله عنوان مقاله

استاديار – دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

نوروافتالمولوژی
دکتر رامین نوري نیا و 

همکاران
سخنرانی

 Intravitreal Fasudil Injection As a New

 Modality of treatment in Recent Onset

 Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic

Neuropathy

استاد– دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

استرابیسم
دکتر ژاله رجوي و 

همکاران
سخنرانی

 Relationship Between Foveal Thickness and

Amblyopia

استاد-دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پالستیک و ترمیمی 
چشم

دکتر محسن بهمني 
کشکولي و همکاران

سخنرانی
 Oral Azithromycin Versus Doxycycline in

 Posterior Blepharitis: A Randomized Clinical

Trial

دانشیار – دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

گلوکوم
دکتر شاهین يزدانی و 

همکاران
سخنرانی

 High Prevalence of Angle Closure Disease

 in Siblings of Patients with Primary Angle

Closure (Glaucoma

استاد– دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

ويتره و رتین
دکتر مسعود سهیلیان و 

همکاران
سخنرانی

 Gauges Vitrectomy for Complicated-25

 Chronic Endogenous/Autoimmune Uveitis;

Predictors of Outcomes

رزيدنت چشم پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

چشم پزشک
دکتر محمد مهدی زعفرانی 

و همکاران
سخنرانی

 Thickness Choroidal Map and Correlation

 With ICG and OCT Changes in Central

Serous Chorioretinipathy

استاد-دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

انکولوژی چشم
دکتر مسعود ناصري پور و 

همکاران
سخنرانی

 Genotype – Phenotype Correlation in

Iranian Patients with Retinoblastoma

استاد-دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

قرنیه و رفراکتیو
دکتر سیدحسن هاشمي و 

همکاران
سخنرانی

 Results of Performing DMEK in Patients

 with Pseudophakic Bullous Keratopathy and

Fuchs Endothelial Dystrophy

چشم پزشک- بیمارستان 
چشم پزشکی نور

قرنیه و رفراکتیو
دکتر کاظم امان زاده و 

همکاران
سخنرانی

 Corneal Topographic and Refractive

 Performance of Keraring ICRS Model in

Early and Moderate Keratoconus

چشم پزشک- بیمارستان 
چشم پزشکی نور

قرنیه و رفراکتیو
دکتر سیدمحمد میرآفتاب 

و همکاران
سخنرانی

 Modified Randleman Scoring System for

Risk Assessment of Post-LASIK Ectasia

رزيدنت چشم پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پالستیک و ترمیمی 
چشم

دکتر سیده سیمیندخت 
حسینی و همکاران

پوستر
 Large Orbital Cholesterol Granulomas:

Report of Three Cases

دانشیار- دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز

استرابیسم
دکتر محمدرضا طالب نژاد 

و همکاران
پوستر

 A Study of Surgical Results of Monocular

Elevation Deficiency

استاديار-دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

گلوکوم
دکتر آرزو میرآفتابي و 

همکاران
پوستر

 The Evaluation of Oxidative Stress Markers

in Patients with Glaucoma

استاديار-دانشگاه علوم 
پزشکی تبريز

قرنیه و رفراکتیو
دکتر محمدرضا صدقي پور 

و همکاران
پوستر

 Corneal Biomechanical Changes after

Cross-Linking for Keratoconus

استاديار-دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان

ويتره و رتین
دکتر محمدمهدي مطهري و 

همکاران
پوستر

 Comparison of Two Treatments:

 Laser Therapy and Anti VEGF Versus

 Laser Therapy Alone in Visual Acuity

Improvement of Diabetic CSME Patients

كنگره پيشين مانند هرسال در رشته های مختلف برگزيدگانی داشت كه نشريه متعلق به شما، بر خود وظيفه می داند با ذكر اسامی اين عزيزان گامی 
در جهت قدردانی از آنان بردارد كه با سعی و تالش به رونق هرچه بيشتر اين رويداد علمی كمک كردند.

برگزیدگانکنگرهبیستودومرابشناسیم
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استاد-دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

قرنیه و رفراکتیو دکتر سیدحسن هاشمي ويديو Corneal Inlay for Presbyopia

استاديار-دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

قرنیه و رفراکتیو
دکتر سیامک زارعي 

قنواتي
ويديو

 Triple DMEK Procedure: Simultanous

 Cataract Surgery and Descmet Membrane

 Endothelial Keratoplasty (DMEK): Video and

Surgical Technique

استاديار-دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

ويتره و رتین
دکتر خلیل قاسمي 

فالورجاني
ويديو

 Heavy Silicone Oil Removal without Suction

Pump; A Surgical Technique

استاد-دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پالستیک و ترمیمی 
چشم

دکتر محسن بهمني 
کشکولي

ويديو
 Upper blepharoplasty approach to medial

eyebrow lift and frown line smoothening

باالخ��ره پس از بررس��ی های فراوان، كانديداتوری چشم پزش��كان ب��رای عضويت در 
هيأت مديره ش��اخه های اس��تانی انجمن، برگزاری انتخابات و تأييد و تنفيذ انجمن 
 چشم پزشكی ايران، فعاليت هيأت مديره های جديد در استان های مختلف كشور برای 
مدت 3 سال آغاز شد. حتماً خبر داريد كه تعداد اعضاي  هيأت مديره در استان هايي 
كه كمتر از 25 نفر چشم پزشک دارند، 3 نفر و در صورتيكه تعداد چشم پزشكان فعال 
بيش از 25 نفر باش��د، 5 نفر خواهد بود. برای آش��نايی بيشتر با اعضای جديد هيأت 

مديره های انجمن های چشم پزشكی استان ها، اين مطلب را بخوانيد.
نتايج انتخابات استان البرز
تاريخ برگزاری: 22 خرداد

 منتخب��ان: دكت��ر ابوالحس��ن ملک فر)ريي��س(، دكتر حس��ين عليمردانی
)نايب رييس(، دكتر عليرضا كاملی، دكتر فاطمه حق بين، دكتر منصور تيموری 

و دكتر مرتضی فيروز بخت)بازرس( 
 نتايج انتخابات استان فارس

تاريخ برگزاری:8 تیر
منتخب��ان: دكتر س��يدحميدرضا جه��ادی ش��يرازی)رييس( دكتر عباس 
عطارزاده)نايب رييس( دكتر زهرا قائمی، دكتر نادر كاويان، دكتر عليرضا رضوان 

و دكتر رقيه ماندگار)بازرس(
نتايج انتخابات استان گیالن

تاريخ برگزاری: 2 شهريور
منتخب��ان: دكتر حس��ن بهب��ودی )رييس(، دكتر يوس��ف علي��زاده، دكتر 
محمدجواد محمدی، دكتر حس��ين يوردخانی، دكت��ر محمدعلی چينی چيان 

مقدم، دكتر پنج تن پناه)عضو علی البدل( و دكتر بهروز فائز)بازرس(
نتايج انتخابات استان يزد

تاريخ برگزاری: 19 آذر
منتخبان: دكتر محمد رضا ش��جاع)رييس(، دكتر مسعود رضا معنويت)نايب 
ريي��س(، دكتر محمد عبدلی، دكتر منيژه مهدوی، دكتر رمضانی و دكتر احمد 

قطب زاده)بازرس( 
 نتايج انتخابات استان اردبیل

تاريخ برگزاری:17 دی
     منتخب��ان: دكت��ر منصور جعفری نمين) ريي��س(، دكتر رحيم منصوری، 

دكترفريدون كرامت پناه و دكترطاهر سليمانی)بازرس(
   نتايج انتخابات استان سیستان و بلوچستان

تاريخ برگزاری: 12 بهمن
منتخبان: دكتر حس��ينعلی شهرياری ) رييس(، دكتر محمدنعيم امينی فرد 

)نايب رييس(، دكتر مل��ک فاضلی، دكتر حبيب اهلل زنجانی )عضو علی البدل( و 
دكتر محمد اريش)بازرس( 

نتايج انتخابات استان مازندران
  منتخب��ان: دكتر كيومرث نوروزپ��ور ديلمی)رييس(، دكتر عزت اهلل 
پورعبداهلل)ناي��ب ريي��س(، دكتر علی اصغری، دكتر مجيد رضا ش��يخ 
رضايی، دكت��ر منوچهر حداد الريجانی)عضو علی الب��دل( و دكتر علی 

قديری )بازرس( 
 نتايج انتخابات استان قم
تاريخ برگزاری: 14 بهمن

منتخب��ان: دكتر س��يد احمد جنابان)ريي��س(، دكتر احم��د رحيمی)نايب 
رييس(، دكتر محمدباقر تالشان)عضو علی البدل( و دكتر علی حكيمی)بازرس( 

  نتايج انتخابات استان کرمانشاه
تاريخ برگزاری: 28 بهمن

)استان كرمانشاه تا پيش از اين، انجمن چشم پزشكی نداشت و برای 
نخس��تين بار اين تش��كل با حضور چشم پزش��كان در اين استان شكل 

گرفته است.(
منتخبان: دكتر حميد آريايی تبار، دكتر فريبا شيخی شوشتری، دكتر جليل 

اميديان، دكتر ليال رضايی)عضوعلی البدل( و دكتر محمود مبلغی)بازرس(
  نتايج انتخابات استان خوزستان

تاريخ برگزاری: 3 اسفند
منتخب��ان: دكتر غالمرض��ا خاتمی نيا، دكتر محبوبه قادرپن��اه، دكتر مهران 
 ويس��ی زاده، دكتر منوچهر برات، دكتر عباس خان نژاد، دكتر فروزان يزدی زاده

) عضوعلی البدل( و دكتر محمدرضا صادقيان)بازرس( 
  نتايج انتخابات استان آذربايجان شرقی

تاريخ برگزاری: 14 اسفند
دكتر داود قره باغی )رييس(، دكتر عبداهلل شناس��ی )نايب رييس(، 
دكتر افش��ين لطفی صديق، دكتر محمدرض��ا صدقی پور،  دكتر ديما 
عندلي��ب، دكتر عليرض��ا جوادزاده)عضو علی الب��دل( و دكتر محمود 

ناطقی)بازرس(
  نتايج انتخابات استان آذربايجان غربی

تاريخ برگزاری: 14 اسفند
منتخبان:  دكتر غالمرضا محمدزاده قوشچی )رييس(، دكتر نورالدين شريفی 
)نايب رييس(، دكتر نادر سيفی، دكتر فرخ كنگرلو )عضو علی البدل( و دكتر احد 

بقال صدريفروش)بازرس( 

نتايج انتخابات در برخی از شاخه های استانی انجمن چشم پزشکی ايران

هیأت مدیره جدید در استان ها
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حساسيت موضوعات مطروحه در زمينه علم چشم پزشكی و وابستگی تمام و كمال 
آنها به س��المت جامعه، همچنين لزوم نظارت فردي متخصص بر نحوه اعالم اين 
موارد در رس��انه های ديداری و ش��نيداری )چه در ساخت برنامه های عام المنفعه و 
چه به صورت انعكاس اخبار تازه ها و ابداعات( برهيچكس پوش��يده نيست. انجمن 
چشم پزش��كي ايران با تأكيد بر ضرورت و اهميت اين موضوع با ارس��ال نامه ای به 
رياست س��ازمان صدا و س��يمای جمهوری اس��المی ايران، درصدد اصالح مسير 
پوشش اخبار مربوط به پيشرفت های اين رشته در كشور و حضور چشم پزشكان در 

برنامه های اين رسانه جمعی برآمده است.  متن نامه به شرح زير است:
جنابآقایمهندسضرغامی

رییسمحترمسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران
با سالم و احترام

همانطور كه استحضار داريد كشورمان در عرصه چشم پزشكی نوين پيشرفت های 
قابل توجهی داشته است؛ به گونه ای كه اكنون سرآمد كشورهای منطقه بوده و در 
دنيا نيز از جايگاه ويژه ای برخوردار هس��تيم. اين پيشرفت ها حاصل تالش بی وقفه 
چشم پزشكانی است كه در مراكز چشم پزشكی سطح كشور اعم از دولتی و خصوصی 
فعاليت های همه جانبه آموزشی، پژوهشی و درمانی در اين رشته پزشكی داشته اند. 
برخی از همكاران محترم چشم پزش��ک عالقه مند به نوآوری و به روز بودن، چه در 
مراكز استان ها و چه در تهران در اراتباط با تكنيک های جديد جراحی چشم پيشگام 
هستند و به همين دليل افتخار كسب عنوان های اولين را از آن خود كرده اند. ثبت 
اين عناوين در مجموعه وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزشكی مراحل قانونی 
خاص خود را دارد. در مواردی هم كه ثبت نشده باشد از طريق انجمن چشم پزشكی 
ايران قابل استعالم است. بديهی است هر يک از رويدادها زمانی امكان اعالم عمومی 
و اطالع رس��انی خواهد داش��ت كه در مراجع قانونی ثبت شده باشند و مرجع ثبت 
اين نوآوری ها، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كی است.  با توجه به موارد 
فوق الذكر و اينكه بعضاً ش��اهد بازتاب اغراق آميز اخبار چشم پزشكی در رسانه ملی 
هس��تيم و اين نوع بازتاب موجبات سرخوردگی ساير همكاران و شاغالن در مراكز 
چشم پزش��كی را )كه به  گواهی مستندات و ش��واهد قباًل آغازكننده آن تكنيک 
جراحی چشم بوده اند(  فراهم می كند. خواهشمند است با دستور جنابعالی ترتيبی 
اتخاذ شود تا در بخش های مختلف خبری شبكه های صدا و سيما نسبت به بازتاب 
خبری رويدادهای تازه چشم پزشكی تحت عنوان انجام تكنيک عمل جراحی چشم 
برای اولين بار در كش��ور و ... دقت نظر الزم اعمال ش��ود تا حقوق همكاران محترم 
چشم پزشكی كه واجد شرايط كسب اينگونه عناوين در اخبار هستند، تضييع نشود.  
اين انجمن تخصصی ضمن تشكر از توجه رسانه ملی به بازتاب خبری رويدادهای 
چشم پزش��كی به نمايندگی از جامعه چشم پزشكان ايران برای هرگونه همكاری با 

بخش های مختلف خبری آن سازمان اعالم آمادگی می كند. 
دکترسیدحسنهاشمی
دبیرکلورییسهیأتمدیرهانجمنچشمپزشکیایران

دبیرکلانجمنچشمپزشکیایرانبهرییس
سازمانصداوسیمانامهنوشت

جلوگیری از تضییع حقوق 
چشم پزشکان

ریاس�تسازمانصداوسیماپسازدریافتایندرخواستازسوی
دبیرکلانجمنچشمپزش�کیکش�ور،باتأکیدب�راهمیتموضوع
مطروحه،بهرییسش�ورایسیاس�تگذاریس�المتومدیرشبکه
سالمتسازمانصداوسیمادس�تورداد:»اقداماتمقتضیدراین

زمینهانجاموبهبخشهایمختلفخبریابالغشود.«

ب��ه رغم تالش  و رايزنی های مكرر انجمن چشم پزش��كی ايران با 
مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، در جلسه اخير 
اعضای هيأت مديره انجمن با سرپرست وزارتخانه مذكور، چشم انداز 
روش��نی در مورد تعرفه جراحی بيماری های چشم دريافت نشد اما 

وزير بهداشت بر كاهش نيافتن تعرفه های كنونی تأكيد كرد. 
دكتر س��يد »حسن هاشمی« دبيركل انجمن چشم پزشكی ايران 
ضم��ن اعالم اين خبر گف��ت: »پس از  انتصاب جن��اب آقای دكتر 
طريق��ت به عنوان سرپرس��ت وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكی، هيأت رئيسه انجمن چشم پزشكی ايران برآن شد تا براساس 
وظايف محوله و برای حمايت از چشم پزش��كان كشور، پيگير بحث 
تعرفه ها و شايعات پيرامون كاهش ضريب k جراحی كاتاراكت شود؛ 
مس��ائلی كه پس از مدتی سكوت، با تغيير مديريت كالن وزارتخانه 
دوباره مطرح شده بود.  به همين منظور در جلسه ای كه روز دوشنبه 
91/11/7 ب��ا حضور دكتر طريقت برگزار ش��د، اعضای هيأت مديره 
انجم��ن  به بيان ديدگاه های خود و جامعه چشم پزش��كی مبنی بر 
لزوم افزايش تعرفه های جراحی به ويژه در بيماری های سطح چشم و 
رشته های استرابيسم و گلوكوم  و داليل آن  پرداختند. در ادامه اين 
جلسه دكتر طريقت به چشم پزشكان اطمينان داد كه تعرفه ها برای 
بخش های خصوصی و دانشگاهی كه متقاضی خودگردانی نيستند، 

تغيير نخواهد كرد.«
وی در مورد نتيجه مباحث جلس��ه فوق نير توضيح داد: »پس از 
تبادل نظ��ر و جمع بندی مباحث مطروحه در اين نشس��ت، می توان 
نتيجه گرفت چش��م انداز روش��نی - حداقل در كوت��اه مدت- برای 

موضوع تعرفه ها وجود ندارد.« 
Wالزم به ذكر است در اين جلسه عالوه بر وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كی و دبير كل انجمن چشم پزش��كی اي��ران، دكتر 
احمديه، دكتر نيک اقبالی، دكت��ر جباروند بهروز، دكتر ژاله رجوی 
به عن��وان اعضای هيأت مديره انجم��ن و همچنين دكتر منصوری 
سرپرست دانشگاه علوم پزشكی تهران، دكتر شجاعی رييس سازمان 
پزشكی قانونی كش��ور، دكتر فقيهی رئيس بيمارستان طرفه، دكتر 
جوادی مدير گروه چش��م دانشگاه شهيد بهشتی و دكتر محمدربيع 

رئيس بخش چشم بيمارستان امام حسين)ع( نيز حضور داشتند. 

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی
تعرفه های چشم پزشکی  به هیچ 

وجه کاهش نمی یابد
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 کوچه فردوسی/ پالک3/ طبقه دوم

گروه فوق تخصصي گلوكوم كار خود را از 
4سال قبل آغاز كرد اما در دو سال نخست 
فعاليت ه��اي آن چندان محس��وس نبود و 
تنه��ا محدود به حض��ور در كنفرانس هاي 

شهرستان های مختلف مي شد.
»دكتر حي��در اميني« دبي��ر اين گروه 
فوق تخصص��ي مي گوي��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 
تعامل  انجمن با گروه هاي فوق تخصصي بسيار دوستانه و اميدواركننده 

بوده است.« 
ش��ركت گس��ترده در كنفرانس هاي س��االنه شهرس��تان ها، حضور 
در س��مينار فاراب��ي و كنگره هاي س��االنه انجم��ن از فعاليت هاي گروه 

فوق تخصصي گلوكوم در سال هاي اخير بوده است.
 دكت��ر اميني می افزايد: »گ��روه گلوكوم 24 عضو فوق تخصص دارد 
و تش��كيل كنفرانس هاي داخلي خاص اين افراد اس��ت كه اميدوارم در 

آينده اي نزديک به شكل عمومي براي كليه همكاران برگزار شود.«
کنفرانس هاي فصلي فرصتي براي تبادل ايده ها

دبير علمي كنفرانس زمستانی گلوكوم 
ارائه مطالب مفيد علمي در غالب كنفرانس، 
خبرهاي داغ چش��م پزش��كي و ويدئو هاي 
ج��ذاب را فرصتي ب��راي تب��ادل منطقي 
افكار و ايده ها ميان همكاران فوق تخصص 

دانست. 
»دكت��ر قاس��م فخرايي« گف��ت: »اين 
نشس��ت ها طبق برنامه قبل��ي برگزار و در 
آن ي��ک موضوع مش��خص علمي به بحث 
گذاشته مي شود. تقويم اين برنامه ها ساالنه 
است و مسئول هر فصل از قبل مشخص مي شود. قرار بود برنامه زمستان 
در چابهار يا كيش تشكيل شود اما به دليل مشكالت اقتصادي اين امر 
محقق نشد و اين كنفرانس در سالن انجمن چشم پزشكي ايران تشكيل 

گرديد.«
مس��ئول بخش گلوكوم بيمارستان فارابي، اظهار داشت: »جلسه هاي 
گروه فوق تخصصي گلوكوم بس��يار نوپا است و اگر فضاي مناسبي به آن 
اختصاص يابد، از س��اير همكاران براي حضور در اين نشس��ت ها دعوت 
خواهيم كرد. تالش مي كنيم اين مسئله در برنامه هاي آتي رعايت شود 

و عالوه بر آن مباحث ارائه شده در وب سايت انجمن قرار گيرد.«

کنفرانس گلوکوم در خانه 
چشم پزشکان ایران

با پيگيری رياست انجمن چش��م پزشكی ايران، نشست مشترک 
ش��ركت هاي تجهيزات چشم پزش��كي ايران با رييس سازمان غذا و 
دارو وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي برگزار شد. در اين 
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 مبادله اي به جاي ارز مرجع از ابتداي سال 1392 خبر داده شد.  
در اين جلسه دبير انجمن چشم پزشكی با تأكيد بر افزايش دامنه 
مش��كالت ارزي و تأثير آن بر واردات كاالهاي چشم  پزشكي و نحوه 
قيمت گذاري آنها گفت: »وضعيت تخصيص ارز مرجع به شركت هاي 
وارد كننده اقالم و تجهيزات چشم پزشكي نامعلوم بوده و اين مسئله 
بر قيمت گذاري و عدم تناسب آن با هزينه ها تاثير محسوسي داشته 

است.« 
رييس انجمن چشم  پزش��كي ايران افزود: »ما از مسئوالن وزارت 
بهداش��ت انتظار داري��م وضعيت تخصيص ارز مرج��ع و مبادله اي و 
اولويت ه��اي آن را معلوم كنند. مديران ش��ركت ها هم انتظار دارند 
ضمان��ت اجرايي محكمي وجود داش��ته باش��د تا رقابت��ي خارج از 
ش��يوه هاي تعيين شده توس��ط سازمان، بين ش��ركت هاي دولتي و 

غيردولتي براي واردات كاالها ايجاد نشود.« 
در ادامه رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه حدود 168 ميليون 
دالر كاال در گمركات كشور در انتظار تخصيص ارز توسط بانک هاي 
كارگزار است، از چانه زني با بانک مركزي براي دريافت 200 ميليون 
دالر ارز مرجع خبر داد و گفت: »بعد از تش��كيل جلسه هاي مكرر با 
مسئوالن بانک مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی جدي 
در اين م��ورد صورت نگرفت و فقط با تخصيص 13 ميليون دالر ارز 

موافقت شد.« 
» دكتر احمد ش��يباني «  ادامه داد: » با توجه به مش��كالت پيش 
آم��ده، از س��ال 92 ارز مبادله اي با نرخ 2130 توم��ان جايگزين ارز 
مرجع مي ش��ود و انتظار داريم ش��ركت هاي 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 

شركت ها خواهد داشت و از هيچ تصميم سازنده اي دريغ نمي كند. 

رییسسازمانغذاودارووزارتبهداشتخبرداد

 اختصاص ارز مبادله اي
 به جاي مرجع 
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