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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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هر چند این نش��ریه در آخرین روزهای اردیبهش��ت منتشر می شود و شاید در 
نخس��تین روزهای خرداد به دس��ت شما برس��د؛ اما از آن رو که نخستین مکتوب 
انجمن در س��ال جدید است، فرصت را مغتنم می شمارم و یک بار دیگر برای همه 
همکاران عزیزم، سالی پر برکت همراه با سالمت، سعادت و سربلندی آرزو می کنم.

طی نزدیک به 10 ماهی که مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
را عهده دار شده ام، کم تر سعادت دیدار شما همراهان سالیان دور و نزدیک نصیبم 
شده است. کارهای چنین وزارتخانه ای با ابعادی آن چنان گسترده، حتی فرصتی 

برای با خود خلوت کردن نیز به انسان نمی دهد؛ پس این را بر من ببخشایید.
در کنار فراز و نش��یب ها و فعالیت های این ماه ها، آن چه الزم می دانم در این جا 
به آن اش��اره کنم، پی بردن بیشتر و عمیق تر به نقش انجمن های علمی در حوزه 

سالمت و آموزش پزشکی است.
انجمن هایی که ه��ر یک با حضور هیأت مدیره ای منتخب و توانمند و اعضایی 
در سراس��ر کشور شکل گرفته و در کنار پرداختن به امور صنفی، نقش مهمی در 
حوزه آموزش و پژوهش داشته و می توانند چون بازوهای توانمند بهداشت و درمان 

کشور ایفای نقش کنند. 
انجمن چشم پزشکی ایران با توجه به خوش نامی و سابقه روشن و درخشانش 
در عرصه های گوناگون، از کاس��تن فاصله دانش ایران زمین با کشورهای پیشرفته 
در زمینه چش��م پزش��کی تا تالش برای برقراری مناس��باتی سالم و سالمت میان 
بیمار و پزش��ک، می تواند الگویی برای س��ایر انجمن ها باشد و بر ماست که این راه 

را با دقت بیشتر بپیماییم.
امس��ال را با حمایت های بی ش��ائبه رییس جمهور محترم از گسترش بهداشت و 
سامان درمان در ایران عزیز آغاز کردیم؛ مصوبات نمایندگان مردم برای تحقق بودجه 
مورد انتظار مسئوالن حوزه سالمت، پیمودن راه سخت دسترسی عمومی به خدمات 
مناسب سالمت را آس��ان تر نمود و ابالغ سیاست های کلی سالمت از سوی رهبری 
نظام، افقی روش��ن تر از همیشه پیش روی متصدیان امر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی جلوه گر ساخت. پس بی راه نیست اگر این بهار را »بهار سالمت« بنامیم.
از همکارانم در سراسر کشور و همراهانم در انجمن نیز انتظار دارم با درک شرایط 
جدید، استوارتر از پیش به برنامه ریزی شایسته ای برای جامعه چشم پزشکی کشور 
مبادرت ورزند. برای برداشتن این گام همه ما باید خود را مسئول بدانیم؛ نظرات را 
بیان کنیم و نقد منصفانه گذشته و حال را از یاد نبریم. پیمودن چنین مسیری با 
دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض چش��م پزشکان محترم، کار ساده ای نیست؛ اما 

بدون نقشه راه نیز به هر سو که رویم، از مقصد واقعی دور شده ایم.
سایت انجمن بستر مناسبی را فراهم ساخته تا بتوانیم در حرکتی جمعی شریک 
ش��ویم. گوش��ه ای نشستن و نظاره کردن و گه گاه لب به انتقادی گشودن، ما را به 
جایی نمی رساند. همه باید به میدان بیاییم؛ خرد جمعی را تقویت کنیم و هر یک 
گوشه ای از کار را به عهده بگیریم. انجمن های استانی هم باید فعال تر شوند؛ چتر 
خویش را گسترده  تر سازند و چنان عمل کنند که چشم پزشکان با رغبت به انجمن 

بیایند و در جلسات آن شرکت مؤثر داشته باشند. 
در ی��ک کالم همه باید در حرکتی جهادی، با درایت و تدبیر چنان برنامه ریزی 
کنیم که انجمن و چشم پزش��کی ایران به جایگاه واقعی خویش در ایران، منطقه و 
جهان دست یابد. در کنار تقویت مدیریت سمینارهای استانی و کنگره سراسری و 
فعال تر عمل کردن کمیته های انجمن، دغدغه همه چشم پزشکان باید یک گام به 
جلو رفتن باشد. برگزاری سمپوزیوم در کنگره جهانی توکیو، تنها گوشه ای از توان 
علمی و اجرایی جامعه چشم پزشکی کشور بود. باید این بنیه تقویت شود و یادمان 

باشد که »به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست.«  
سیدحسن   هاشمی

 نقد منصفانه گذشته 
و حال را از یاد نبریم

تحریریه: اسماعیل داوودی، مرتضی باقر نژاد 
آتلیه طراحی: طراحان سیب نقره ای

عکس: محمدجواد نعمتی، سپهر احمدی
تلفن:  021-66919061/2      

فکس: 66942404
نشانی: تهران/ خیابان کارگر شمالی / خیابان فردوسی     

           پالک 3

w w w . i r s o . o r g

1393 اردیبهشت  پنجم   شماره 

چشم پزشکان محترم می توانند نظرات و دیدگاه های خود در مورد 
خبرنام�ه انجمن را از طریق پس�ت الکترونیک زی�ر به اطالع هیات 

مدیره برسانند.

khabarnameh@irso.org
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طبق روال معمول، جلسات کمیته اجرایی کنگره 
بیس�ت و چهارم بعد از پایان کنگره بیست و سوم 
شروع شد. خوشبختانه جلسات منظمی داشتیم و 
با تجربه ای که نتیجه سال ها تالش دوستان است، 
برنامه اجرایی کنگره در زمان کوتاهی تهیه شد. بر 
اساس این برنامه، زمان بندی هر فعالیت را مشخص 
کردی�م و ثبت ن�ام هم خیل�ی زودتر از س�ال های 

گذشته شروع شد.
ثبت نام زودهنگام تا سی و یکم اردیبهشت ادامه 
پیدا خواهد ک�رد و از همه همکاران عزیز خواهش 
می کن�م در این دوره زمانی ثب�ت نام کنند چرا که 
هزینه های ثبت نام تا پایان اردیبهش�ت نسبت به 
ثبت نام عادی 20 درصد کمتر اس�ت؛ بخصوص اگر 
دس�تیاران عزیز ثبت نام داشته باشند، هزینه شان 
50 درصد نس�بت ب�ه بعد از 31 اردیبهش�ت کمتر 

خواهد بود.

استقبال شرکت ها از 
کنگره بیست وچهارم 
چشم گیر بوده است

دبیر علمی بیست و چهارمین کنگره سراسری چشم پزشکی از برگزاری 11 سمپوزیوم 
و 29 کارگاه آموزشی در این کنگره خبر داد.

دکتر مس��عود سهیلیان دبیر علمی بیست و چهارمین کنگره سراسری چشم پزشکی 
ایران در مورد برنامه گروه های فوق تخصصی در کنگره گفت: گروه فوق تخصصی سگمان 
قدامی در سال جاری 3 سمپوزیوم، 10 کارگاه آموزشی، سه جلسه مقاالت آزاد و 2 میز 
در برنامه صبحانه علمی و گروه ش��بکیه نیز 3 س��مپوزیوم، 6 کارگاه آموزشی، 3 جلسه 

ارایه مقاالت آزاد و 2 میز در برنامه صبحانه علمی خواهند داشت.
به گفته وی، گروه بیماری های التهابی چش��م نیز یک سمپوزیوم، 2 کارگاه آموزشی، 
یک میز در برنامه صبحانه علمی، گروه فوق تخصصی اکولوپالس��تیک یک س��مپوزیوم، 
4 کارگاه آموزش��ی، یک برنام��ه مقاله آزاد و یک میز در برنام��ه صبحانه علمی و گروه 
نوروافتالمول��وژی که امس��ال دو مهمان خارجی دارند نیز یک س��مپوزیوم، یک کارگاه 

آموزشی و یک میز در برنامه صبحانه علمی خواهند داشت.
دبیر علمی بیست و چهارمین کنگره سراسری چشم پزشکی با اشاره به این که گروه 
فوق تخصصی استرابیسم در کنگره امسال یک سمپوزیوم، 4 کارگاه آموزشی، یک برنامه 
مقاله آزاد و یک میز در برنامه صبحانه علمی و همچنین گروه گلوکوم یک س��مپوزیوم، 
4 کارگاه آموزش��ی، ی��ک برنامه مقاله آزاد و یک می��ز در برنامه صبحانه علمی خواهند 
داشت، گفت: به این ترتیب در بیست و چهارمین کنگره سراسری چشم پزشکی مجموعاً 
11 س��مپوزیوم، 29 کارگاه آموزش��ی ، 8 برنامه مقاله آزاد و 9 میز برنامه صبحانه علمی 

خواهیم داشت.
دبیر علمی بیس��ت و چهارمین کنگره سراسری چش��م پزشکی اعالم کرد که ارسال 
مقاالت در کنگره بیست و چهارم همچنان به صورت اینترنتی خواهد بود اما تفاوتی که 
نسبت به کنگره بیست و سوم اعمال شده است، افزایش تعداد داوران و همچنین برخورد 

سخت گیرانه تر با مقاالت خواهد بود.
دکتر س��هیلیان اضافه کرد: در گذش��ته بس��یاری از مقاالت خ��ارج از قالب )فرمت( 
مورد نظر به دبیرخانه علمی کنگره ارس��ال می ش��د و دوس��تان ش��رکت کننده در این 
بخش، چندان به این موضوع توجه نداشتند اما در کنگره بیست و چهارم در این ارتباط 
سخت گیرانه تر برخورد خواهیم کرد و مقاالتی که فرمت های مورد نظر ما را رعایت نکرده 

باشند، از همان ابتدا برگشت داده می شوند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد برنامه های علمی تدارک دیده ش��ده و س��خنرانی 
مهمانان خارجی در بخش های مختلف کنگره بتواند نظر شرکت کنندگان را جلب کرده 

و همکاران نیز آن چنان که باید در مباحث گوناگون شرکت نمایند. 

 برگزاری 11 سمپوزیوم 
 و 29 کارگاه آموزشی 

در کنگره بیست و چهارم
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ثبت نام زود هنگام عالوه بر کمک به تیم اجرایی 
برای سامان بهتر امور، باعث می شود همکاران عزیز 
بتوانند در سمپوزیوم ها و کارگاه های مورد نظرشان 

هم شرکت کنند.
استقبال شرکت ها از کنگره نیز چشم گیر و بسیار 
خوب ب�وده، طی این مدت دو جلس�ه برای تعیین 
اسپانسرهای طالیی، نقره ای و برنز تشکیل داده ایم 
که اغلب ش�رکت های تجهیزات چشم پزشکی در 
آنها حضور داشتند. الزم می دانم از همه شرکت ها 
به خاطر حمایت شان از کنگره تشکرکنم؛ استقبال 
آنها همیش�ه نقطه قوتی برای انجمن بوده اس�ت. 
همین جا هم اعالم می کنم در فکر محل مناسب تری 
برای برگزاری کنگره ها هس�تیم ت�ا بتوانیم فضای 
مناس�ب تری در اختی�ار ش�رکت های تجهی�زات 

چشم پزشکی قراردهیم.
هم�کاران و ش�رکت کنندگان عزی�ز می توانند 
نتیجه تمام این برنامه ها را در سایت کنگره مالحظه 

کنند و از آنها مطلع شوند.
از این فرصت استفاده می کنم و به اطالع دوستان 
و چشم پزش�کان می رسانم امس�ال هم جشنواره 
فیل�م و عکس را خواهیم داش�ت و از همه عزیزان 
خواه�ش می کن�م با ش�رکت فعال خود ب�ر غنای 
علمی این برنامه بیافزایند. با بررسی پیشنهاداتی 
که به دس�ت مان رسیده، س�عی داریم ارایه فیلم و 
عکس�  های منتخب را به زمان مناسب تری موکول 
کنیم تا همه بتوانند حداکثر استفاده را از این برنامه 
ببرن�د. تالش داریم که برنامه تاالر مش�اهیر را نیز 
امس�ال بنحو شایسته تری برگزار کنیم. با توجه به 
مصادف بودن ایام کنگره با ماه صفر، مراس�م شب 
کنگره نیز امس�ال متفاوت خواهد بود که امیدوارم 

مورد توجه شرکت کنندگان عزیز قرار گیرد.
در پای�ان الزم می دان�م بر این نکت�ه تأکید کنم 
که در کنگره بیس�ت وچهارم، بیتش�ر تالش من و 
همکارانم، تثبیت برنامه هایی اس�ت که در کنگره 
بیست و سوم برای نخس�تین بار اجرا شد. تک تک 
برنامه ها را بررس�ی کرده ای�م و در پی رفع نواقص 
آنها هستیم تا کنگره بیست وچهارم به نحو احسن 
برگزار شود. معنای دیگر این سخن آن است که در 
برنامه های کنگره سال 93، سعی همه ما در ارتقای 
کیفیت برنامه هایی است که در کنگره بیست  و سوم 
برگزار شده است با این تفاوت که در نحوه برگزاری 

مراسم افتتاحیه تغییراتی را شاهد خواهید بود. 
نمایشگاه هم با همان ش�رایط و در همان مکان 
س�ال گذش�ته برگزار می ش�ود. در مورد مهمانان 
کنگره بیس�ت و چهارم هم باید به اطالع همکاران 
برس�انم تعداد قابل توجهی از اس�اتید در هر پنج 
رش�ته فوق تخصصی دعوت شده اند که اغلب آنها 
پاسخ مثبت داده اند و دبیرعلمی جناب آقای دکتر 
س�هیلیان برنامه ریزی های الزم ب�رای حضور این 
مهمانان و هر چه غنی تر کردن برنامه های علمی را 

انجام می دهند. 

مسئول دبیرخانه کنگره بیست 
و چهارم انجمن چشم پزشکی ایران 
با تأکید بر لزوم ثبت نام و ارس��ال 
مق��االت در زمان مقرر گفت: یکی 
از برنامه های��ی که در س��ال جاری 
م��ورد توجه برگزارکنن��دگان قرار 
گرفته، ثبت نام زود هنگام اس��ت؛ 
بر این اس��اس، ثبت نام زودهنگام 
از 15 بهمن ماه س��ال گذشته آغاز 

شده است.
دکتر فره��اد رضوان اضافه کرد: 
همکارانی که در این مرحله نسبت 
به ثبت نام در کنگره اقدام کنند از 
تخفیف ویژه ای برخوردار می شوند.

دکتر رضوان با تأکید بر این که 
طبق برنامه زمان بن��دی، ثبت نام 
زودهن��گام تا 31 اردیبهش��ت نیز 

ادام��ه دارد و همکارانی که بعد از این تاریخ اقدام به ثبت نام کنند، از تخفیف برخوردار 
نخواهند شد، خاطر نشان کرد: فقط ثبت نام آن دسته از همکاران در قالب ثبت نام زود 
هنگام پذیرفته می شود که وجه ثبت نام خود را حداکثر تا 31 اردیبهشت ماه پرداخت 

کرده باشند.
وی با اش��اره به این که در کل س��ه نوع ثبت نام »زودهنگام«، »عادی« و »در محل« 
در برنامه دبیرخانه کنگره بیس��ت و چهارم مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: بعد 
از اتمام زمان ثبت نام زود هنگام، ثبت نام عادی از اول خردادماه آغاز می ش��ود و تا 31 

شهریورماه ادامه خواهد داشت.
مسئول دبیرخانه کنگره بیست و چهارم افزود: بعد از دوره زمانی ثبت نام عادی، سایت 
بسته می شود و از آن پس تنها ثبت نام در محل خواهیم داشت که طبعاً هزینه آن نسبت 

به ثبت نام عادی بیشتر خواهد بود.
دکتر رضوان از کس��انی که می خواهند در برنامه های کنگره حضور داش��ته باش��ند، 
درخواس��ت کرد با ثبت نام به موقع عالوه بر پرداخت هزینه کمتر، از معطلی خودش��ان 
در روز اول کنگره جلوگیری کنند و در عین حال، به مس��ئوالن علمی و اجرایی کنگره 

فرصت کافی بدهند تا برای موارد گوناگون، برنامه ریزی ها به بهترین شکل انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ارسال مقاالت نیز گفت: دریافت مقاالت 
از یکم اردیبهش��ت تا  پانزدهم مرداد انجام خواهد ش��د و به مقاالت ارسال شده پس از 

زمان مصوب، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دکتر رضوان تصریح کرد: با توجه به این که ارس��ال مقاالت از طریق اینترنت صورت 
می گیرد، تنها مقاالتی مورد داوری قرار می گیرند که فایل آن در سایت ثبت شده باشد؛ 

روشن است که مقاالت ارسالی از طریق فکس و نمونه های چاپی قابل پذیرش نیست.
وی اظهار داش��ت: فعالیت های مرتبط با اجرای کنگره بیس��ت وچهارم طبق روال هر 

سال آغاز شده و تا کنون کتابچه اولیه چاپ و برای همکاران ارسال گردیده است.
مسئول دبیرخانه کنگره افزود: سایت کنگره به روز است وهمکاران می توانند به سایت 
مراجعه کرده و از جزئیات برنامه ها مطلع شوند. وی تصریح کرد: در کنگره بیست  وسوم 
برنامه هایی برای نخستین بار اجرا شد که در کنگره بیست وچهارم سعی می کنیم همان 

برنامه ها با رقع نواقص و تقویت نقاط مثبت برگزار شود. 

 پذیرش مقاالت فقط
در زمان مقرر
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دستیابی همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی 
ایران به جایگاه واقعی خود

چهارمین همایش تحقیقات چش��م پزشکی و علوم بینایی ایران با 
تعطیالت سالروز پیروزی انقالب اسالمی همزمان شده بود و از طرفی 
به فاصله کوتاهی بعد از کنگره سراس��ری چشم پزشکی انجام شد، با 

این حال استقبال همکاران از این گردهمایی بسیار قابل توجه بود. 
دکتر محمد ریاضی در این مورد گفت: این همایش که به اختصار
IRAVO  خوانده می ش��ود و چهارمین دوره آن 24 بهمن ماه س��ال 
1392 در مرکز همایش های رازی برگزار ش��د، آرام آرام جایگاه خود 
را پیدا کرده و نه تنها در میان همکاران چش��م پزشک، بلکه در میان 

متخصصان رشته های علوم پایه نیز جای خود را باز کرده است.
دکتر ریاضی تصریح کرد: بیش از 120 مقاله در همایش س��ال 92 
پذیرفته ش��د که نیمی از آنها به صورت شفاهی ارایه گردید و بقیه به 

صورت پوستر به سمع و نظر شرکت کنندگان در همایش رسید.
وی از اعم��ال تغییرات��ی در ارایه مقاالت ش��فاهی در این همایش 
خبر داد و گفت: در همایش س��ال جاری برای هر مقاله که به صورت 
ش��فاهی پذیرفته و ارایه می گردید یک نفر هم به عنوان نقاد انتخاب 
شد که بعد از ارایه مقاله، آن را مورد بحث و بررسی قرار می داد. البته 

این نقد، هم شامل نقاط قوت و هم نقاط ضعف مقاله بود.
دکتر ریاضی این تغییر در ارایه مقاالت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
نقد مقاالت، تمرینی برای تمام حضار بود. همه ما باید درک کنیم که 
می ش��ود کارهای تحقیقاتی را با دیدی نقادانه بررسی کرد؛ این روند 
برای همه تجربه ای مفید بود و طبق بازخوردی که از همکاران گرفته 

شد، شرکت کنندگان از این روال ابراز رضایت کردند.
وی تصریح کرد: این مس��أله از یک س��و باعث مش��ارکت افراد در 
ارایه مقاالت شد و سخنرانی ها به صورت یک طرفه انجام نگرفت و از 
طرف دیگر فضای بحث و گفت وگوی حاکم بر جلسات، به درک بهتر 

موضوعات کمک کرد.
دکت��ر ریاضی اف��زود: در این همایش، ابتدا ش��رکت کنندگان در 
نشست صبحانه کاری ش��رکت کردند؛ در این نشست هر میز مربوط 
به یک��ی از گروه های مربوط به علوم بینایی بود و ش��رکت کنندگان 
در همای��ش، ضمن صرف صبحانه، در م��ورد مباحث مربوط به گروه 

تخصصی خود تبادل نظر کردند.
ب��ه گفته دکت��ر ریاضی، یکی دیگ��ر از ویژگی ه��ای این همایش، 
مش��کالت  کارگاه  ی��ک  در  ب��ود؛  آموزش��ی  کارگاه  دو   برگ��زاری 
پیش روی محققان برای انتشار مقاالت و ارسال برای مجالت مختلف 
و چاپ آن مورد نقد و بررس��ی قرار گرفت و در کارگاه دیگر به نحوه 
اس��تفاده از تکنولوژی های ارتباطی )IT( و استفاده بهینه از کامپیوتر 

در چشم پزشکی پرداخته شد. 

پنجمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و 
علوم بینایی ایران طی روزهای 14 و 15 اسفند 

93 در محل سالن همایش های رازی برگزار 
می شود. عالقه مندان می توانند اطالعات مورد 

 نیاز خود را از طریق سایت
 www.iravo.org دریافت نمایند.
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امس��ال تعدادی ازهمکاران چشم پزشک در کنگره جهانی چشم پزشکی 
که در ژاپن برگزار ش��د، شرکت داش��تند و با توجه به همزمانی این برنامه 
با تعطی��الت نوروز، اغلب آنها هم��راه با خانواده های خود راهی این س��فر 
شدند. دکتر محسن رمضان زاده، مسئول واحد رفاهی انجمن چشم پزشکی 
ای��ران درباره این س��فر چنین توضیح می دهد: برنامه س��فر کنگره جهانی 

چشم پزشکی از تاریخ ششم فروردین آغاز و تا هفدهم ادامه داشت. 
وی می افزاید: برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های این س��فر، مسئوالن 
محت��رم انجمن تأکید داش��تند برنامه ریزی ها به ش��کلی صورت پذیرد که 
همکاران چشم پزشک سفر مناسبی داشته باشند. خوشبختانه چنین اتفاقی 
هم افتاد و می توان گفت این اولین کنگره ای بود که چشم پزش��کان کشور 
بدون حمایت های جانبی و اجرایی ش��رکت های تجهیزات پزش��کی راهی 
س��فر شدند. بر این اساس، واحد رفاهی انجمن با همکاری آژانس مسافرتی 
فطرس، کلیه امور مربوط به این س��فر را به نحوی تدارک دیدند که چش��م 
پزش��کان محترم به راحتی و باخیال آس��وده در این برنامه شرکت نمایند، 
و دیگر مجبور نباش��ند برای ش��رکت در کنگره های بین المللی از خدمات 
ش��رکت های مختلف اس��تفاده کنند. دکتر رمضان زاده با بیان این مطلب، 
چنین ادامه می دهد: خوش��بختانه امسال اولین س��الی بود که با همکاری 
آژانس مسافرتی و واحد رفاهی انجمن،  همکاران چشم پزشک  به ما اعتماد 

کردند تا تمام کارها از طرف انجمن صورت پذیرد. 
از 30 تا 190 نفر

برای ش��روع کار و ثبت نام از چشم پزشکان، ابتدا اطالع رسانی های الزم 

انجام ش��د و همکاران محترم برای ش��رکت در برنامه ثبت نام کردند. البته 
دکتر رمضان زاده می گوید در ابتدای کار تصور نمی کردیم بیش از 30 تا 40 
نفر در این برنامه حضور یابند، در حالی که  تعداد شرکت کنندگانی که همراه 
با خانواده های شان از طریق واحد رفاهی انجمن به ژاپن اعزام شدند، به 190 
نفر رس��ید. بی شک، فراهم کردن امکانات و خدمات مورد نیاز سفر با 190 
مسافر کاری حجیم و برای تجربه نخست، بسیار سنگین بود که خوشبختانه 
با درایت مدیر آژانس مس��افرتی و همکاری تعدادی از هموطنان دانشگاهی 

مقیم ژاپن، برنامه ها به خوبی پیش رفت.    
وی می گوی��د: همکاران چشم پزش��ک در هتل های پنج س��تاره اقامت 
داشتند و خدمات مناسبی نیز دریافت  نمودند. عالوه بر این، برنامه هایی که 
برای این سفر در نظر گرفته شده بود همگی به طور منظم و دقیق اجرا شد 
و خوشبختانه هیچ گونه بی برنامگی و بی نظمی در کارها وجود نداشت. الزم 
به ذکر اس��ت در ارزیابی که از طریق پرسش��نامه از سی و پنج نفر از چشم 
پزش��کان شرکت کننده در سمینار فارابی به عمل آمد، همکاران، میانگین 

85 از مجموع 100 امتیاز را به کل برنامه های سفر داده اند.
دکتر رمضان زاده درباره شروع سفر چنین توضیح می دهد: در آغاز، برای 
خ��روج منظم و راحت تر پزش��کان و دوری از اذحام بیش از حد مس��افران 
نوروزی در فرودگاه، از خدمات ویژه CIP فرودگاهی برای خروج از کش��ور 
اس��تفاده کردیم که همکاران نیز از این تدبیر بس��یار راضی بودند. از طرف 
دیگر، برای راحتی همکاران مقیم شهرستانها، سه شهر تهران، مشهد و تبریز 
را مبدأ قرار دادیم و همه پروازها با خطوط امارات، قطر و تُرکیش انجام شد. 

کنگره جهانی چشم پزشکی؛ سفری تفریحی و علمی  
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در برگش��ت هم دوستانی که از مشهد آمده بودند، به طور مستقیم با پرواز   

قطری به مشهد بازگشتند. 
آغاز با کوبه 

مسئول کمیته امور رفاهی با اشاره به اینکه چهار روز اول سفر جنبه 
تفریحی و توریس��تی داش��ت، می گوید: ابتدا در شهر کوبه ژاپن مستقر 
ش��دیم؛ شهری که حدود 18 س��ال پیش بر اثر زلزله کاماًل از بین رفته 
و طی این مدت با مدیریت خوب ژاپنی ها به یک ش��هر بس��یار مدرن و 
پیش��رفته تبدیل ش��ده بود. در این چهار روز از شهرهای  اوزاکا و کیوتو 
نیز بازدید داشتیم و یک روز هم به بازدید از مکان های دیدنی شهر کوبه 

اختصاص داده شد. 
وی می افزاید: با توجه به محدودیت 
زمانی که داش��تیم، برنامه های سفر 
فش��رده بود و از س��اعات اولیه صبح 
آغاز و تا هنگام غروب ادامه داش��ت 
اما در تمام برنامه ها، وقت کافی برای 
اقام��ه  نم��از و صرف ناه��ار در نظر 
گرفته ش��ده بود. از ن��کات قابل ذکر 
در کشور ژاپن تفاوت ذائقه و سختی 
تهیه غذای حالل می باشد؛ لیکن در 
برنامه های تور، رستوران هایی در نظر 
گرفته شده بودند که غذاهای متنوع 
حالل س��ازگار با ذائق��ه ایرانی را به 
صورت بوفه در اختیار مسافران قرار 

می دادند.
   پس از پایان اقامت چهار روزه 
در ش��هر کوبه، همکاران، اس��تفاده 
از قطار سریع الس��یر شینکانسن را 
تجربه کردند. دکت��ر رمضان زاده با 
بیان این مطلب، توضیح می دهد: با 
اینکه هزینه سفر و طی کردن مسیر 
کوبه – توکیو با این قطار تقریباً دو 
برابر هزینه اس��تفاده از هواپیما بود 
اما برنامه ها به نحوی طراحی ش��د 
که تجربه س��فر با این قطار صورت 

بگی��رد و همکاران نیز از این برنامه رضایت داش��تند.  روز اول اقامت در 
توکیو، برنامه بازدید از نقاط دیدنی ش��هر با حضور کلیه همکاران محترم 

برگزار گردید.
درب��اره  رمض��ان زاده  دکت��ر 
برنامه های کنگره نیز چنین توضیح 
می ده��د: یکی از نکات بس��یار مهم 
و حائز اهمی��ت در کنگره ژاپن این 
بود که، برگزاری  یکی از برنامه های 
علمی کنگره به انجمن چشم پزشکی 
ایران اختصاص یافته بود و طی آن، 
همکاران فوق تخصص ش��بکیه  به 
ارائ��ه مق��االت خ��ود پرداختند که 
مش��روح آن توس��ط جن��اب آقای 
دکتر مدرس زاده در همین خبرنامه 
خواهد آمد. دکتر محس��ن رمضان 
زاده مس��ئول واح��د رفاهی انجمن 
چشم پزشکی ایران ضمن سپاس و 
تشکر از کلیه عزیزانی که در اجرای 
این برنامه س��عی و ت��الش نمودند، 
از همکاران ارجمند ش��رکت کننده 
در برنام��ه ژاپ��ن تقاض��ا نمودند تا 
نقطه نظرات س��ازنده خود را در هر 
چه بهتر برگزار نم��ودن برنامه های 
آین��ده این واح��د با ش��ماره تلفن 
از طری��ق  ی��ا  09121087384 و 
واحد رفاهی انجمن در اختیار ایشان 

قرار دهند.

انگلستان میزبان شماست
 Euro Cornea امسال همزمان با برنامه های ESCRS 2014 کنگره
و Euro retina و Paediatric از 11 تا 17 س��پتامبر برابر با 20 الی 
26 ش��هریورماه 1393 در کشور انگستان برگزار می گردد. واحد رفاهی 
انجمن از مدت ها قبل در حال برنامه ریزی و تدارک امکانات الزم برای 

برگزاری هر چه بهتر تور این کنگره می باشد.
اولین و شاید مهم ترین گام در این سفر، تهیه ویزا از کشور انگلستان 
است که با توجه به روابط فعلی کشور عزیزمان ایران با بریتانیا، همکاران 
ارجمندی که برنامه سفرش��ان قطعی ش��ده بهتر اس��ت از هم اکنون 
آمادگی س��فر یک الی سه روزه به یکی از کشورهای همجوار را داشته 

باشند تا از طریق کشور ثالث ویزا اخذ و انجام سفر ممکن گردد. 
در همین رابطه در تالش هس��تیم زحمات و شرایط دشوار این سفر 

را به حداقل برسانیم.
از آنجائیک��ه برنامه های متنوعی برای همکاران تدارک دیده ش��ده 
اس��ت، لطفاً جه��ت اطالع از جزئیات بیش��تر از طریق ش��ماره تماس 
55701081 ب��ا واح��د رفاهی انجمن یا با آژانس مس��افرتی فطرس با 

شماره 88899111  تماس حاصل نمائید.
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دکتر مدرس زاده در مورد پذیرش پیش��نهاد 
انجمن چشم پزش��کی ایران برای برگزاری یک 
س��مپوزیوم در کنگره جهانی چشم پزش��کی با 
خبرنگار ما گفت وگو ک��رد و ضمن معرفی این 
سمپوزیوم، بر لزوم گسترش روابط چشم پزشکان 

داخلی با دنیای بیرون تأکید کرد.
وی گفت: حدود یک سال پیش بحث حضور 
در کنگ��ره جهانی چشم پزش��کی مطرح ش��د؛ 
برخی از دوستان معتقد بودند که برای شرکت 
در کنگره سال 2014 زمان را از دست داده ایم.

دکتر مدرس زاده با اشاره به این موضوع که 
از کنگره قبل با مس��ئول علمی کنگره جهانی، 
 )Dr. Wiedemann( آق��ای دکت��ر ویدم��ن
آش��نایی پیدا ک��رده، اظهار داش��ت: در همان 
روزها که باید برای ش��رکت ی��ا عدم حضور در 
کنگره تصمیم گیری می کردیم، با دکتر ویدمن 
تم��اس گرفتم و ایش��ان ه��م برنام��ه ای برای 
چشم پزش��کی ایران تنظیم کرد. بر اساس این 
برنامه، مس��ئوالن کنگره جهان��ی قبول کردند 
که انجمن چشم پزش��کی ایران سمپوزیومی با 
عنوان »محدودیت های تصویر برداری چش��م« 

در کنگره سال 2014 برگزار کند.
دکت��ر م��درس زاده اف��زود: مقرر ش��د این 
 IrSO Symposium ن��ام  ب��ا  س��مپوزیوم 
)س��مپوزیوم انجمن چشم پزش��کی ایران( و با 
موضوع »تکنیک ه��ای مختلف تصویربرداری از 
قسمت خلفی چشم« در ژاپن برگزار شود. زمان 

سمپوزیوم، جمعه چهارم آوریل و مدت آن هم 
یک ساعت و نیم تعیین شد.

سمپوزیوم ایرانی در ژاپن
در کنگ��ره 2012 ک��ه در ابوظب��ی برگ��زار 
ش��ده بود نیز چش��م پزش��کان ایرانی برگزاری 
س��مپوزیومی را به عهده داشتند اما تفاوت این 
دو س��مپوزیوم در آن بود ک��ه در کنگره اخیر، 
تمام س��خنرانان س��مپوزیوم، از چشم پزشکان 
ایرانی بودند. عالوه بر این، انجمن چشم پزشکی 
ایران تنها گروه��ی بود که از طرف دبیر کنگره 
جهانی چشم پزشکی برای برپایی سمپوزیوم از 

آن دعوت به عمل آمده بود. 
در ای��ن برنامه دکتر مدرس زاده عالوه بر این 
که رئیس جلس��ه بود، س��خنرانی هم داشت و 
به غیر از ایش��ان، آقایان دکتر سهیلیان و دکتر 
احمدیه جزء هیئت رئیسه جلسه بودند و آقایان 
دکتر قاس��می فالورجانی، دکت��ر ریاضی، دکتر 
ناصری پور و دکتر فقیهی سخنرانی داشتند. در 
کنار این افراد در کنگره جهانی چشم پزش��کی، 
چشم پزشکان دیگری هم از ایران حضور داشتند 
که در مجموع، 14 سخنرانی داشته و 15 مقاله 

آزاد نیز ارائه کردند. 
دکتر مدرس زاده از اینکه چشم پزشکان جوان 
که استطاعت مالی نداشتند، نتوانسته بودند در 

این برنامه شرکت کنند، ابراز تاسف می کند.
وی با اشاره به محل برگزاری کنگره و امکاناتی 
که در این برنامه وجود داش��ت، یادآور می شود: 

برگزاری سمپوزیوم انجمن چشم پزشکی ایران در کنگره جهانی 

محل برگزاری کنگره بس��یار بزرگ و مجهز بود؛ 
به طوری که 29 جلس��ه مختلف همزمان با هم 
برگزار می شد. برهمین اساس برای هیچ یک از 
حاض��ران این امکان وجود نداش��ت که در همه 
برنامه ها ش��رکت کند و هر کس براساس رشته  
خودش و عالق��ه ای که ب��ه موضوعات مختلف 
داش��ت، باید یکی از برنامه ها را انتخاب و در آن 
شرکت می کرد. این در حالی است که متأسفانه 
ما در ایران امکان پذیرایی و برگزاری کنگره های 

بین المللی در این حدود را نداریم. 

سیزده به در در توکیو
روزدوم اقامت در توکیو مصادف با س��یزدهم 
فروردی��ن و روز طبیع��ت بود، ب��ه همین دلیل    
همکاران چشم پزشک به منطقه تفریحی ییالقی 
هاکونه عزیمت کردند. دکتر رمضان زاده با بیان 
این مطلب، می گوید: براس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفته، همکاران روز سیزدهم فروردین 
را در 90 کیلومت��ری ش��هر توکی��و و در دامنه 
ک��وه فوجی گذراندند و با اس��تفاده از تله کابین 
به دریاچه ای که در باالی کوه قرار داش��ت رفته 

و از گش��ت روی آب و ص��رف ناهار در کش��تی 
لذت بردند. 

روز چهارده��م فروردین مصادف با س��الروز 
ش��هادت حض��رت فاطمه زه��را)س( ب��ود و با 
هماهنگی های��ی ک��ه از قبل با س��فارت ایران 
در ژاپن انج��ام گرفته بود، ح��دود 100 نفر از 
همکاران در مراس��می که در سفارت جمهوری 
اس��المی ایران برگزار می ش��د، شرکت نمودند. 
دکتر رمضان زاده در ادامه به حضور خانم دکتر 
ابتکار، رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 

نیز اش��اره می کند و می گوید: آن روز به صورت 
اتفاقی متوجه شدیم خانم دکتر ابتکار که برای 
ش��رکت در کنفرانسی در توکیو حضور داشتند 
نیز در سفارت هستند. در آن برنامه آقای دکتر 
احمد شجاعی، رئیس س��ازمان پزشکی قانونی 
کش��ور به عنوان نماینده چشم پزش��کان حاضر 
در جلس��ه توضیحات��ی را در رابطه ب��ا کنگره 
چشم پزشکی ژاپن و جایگاه چشم پزشکی ایران 
در سطح بین الملل برای حاضران بیان نمودند. 
در پایان مراسم، پذیرایی و صرف شام در سفارت 

همراه با گرفتن عکس های یادگاری انجام شد.
از روز 14 فروردی��ن ک��ه برنامه ه��ای اصلی 
کنگره ش��روع می ش��د، برنامه های تفریحی تور 
نی��ز به صورت انتخابی انجام می ش��د و هر کدام 
از همکاران و خانواده های محترم آنها  که مایل 
بودن��د در برنامه ه��ای تفریحی ش��رکت کنند، 
ب��ه صورت انتخاب��ی و در گروه ه��ای محدودتر 
می توانستند از نقاط دیدنی توکیو بازدید یا برای 

خرید به مراکز مختلف بروند.  
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دکتر محمد رضا صداقت، رییس انجمن چشم پزش��کی مشهد 
در ارتباط با تش��کیل این انجمن در ش��هر مش��هد گفت: از آنجا 
که تعداد چشم پزشکان در خراس��ان شمالی و جنوبی کم است، 
همکاران س��ه استان خراس��ان ش��مالی، رضوی و جنوبی توافق 
کردند در قالب انجمن مش��هد فعالیت کنند. البته انجمنی که در 
اس��تانداری خراسان ثبت شده، مربوط به بیش از 15 سال پیش 
است؛ یعنی انجمن چشم پزشکی مشهد جزء نخستین انجمن های 
ثبت شده در کشور می باشد اما در سال های دور خیلی فعال نبوده 
است. وی تعداد چشم پزشکان این سه استان اعم از دانشگاهی و 
غیردانشگاهی را حدود 120 نفر عنوان کرد و گفت: این همکاران 

در گروه های مختلف رتین، قرنیه و... فعالیت دارند.
دکتر صداقت با اش��اره به این که عمده اعضای انجمن مشهد 
در خراسان رضوی ساکن هستند در مورد وضعیت چشم پزشکی 
در این سه استان گفت: چشم پزشکی در این استان ها از موقعیت 
مناسبی برخوردار است به نحوی که به جز موارد استثنایی مانند 
تومورهای چشمی، تمامی مشکالت و بیماری های چشمی مردم 
توس��ط چشم پزشکان استان قابل درمان است؛ به عبارت دیگر ما 

برای هیچ درمان چشمی، نیازی به خارج از استان نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که انتخابات 
دوره جدید اوایل بهار س��ال 92 برگزار ش��د، گفت: در مدت یک 
سالی که از فعالیت هیأت مدیره جدید می گذرد، فعالیت های علمی 
و همایش هایی از جمله کنفرانس انجمن های استرابیس��م، قرنیه و 
رتین در مش��هد برگزار شده اما متأس��فانه در زمینه فعالیت های 
پژوهش��ی چندان فع��ال نبوده ایم که امیدواری��م این نقیصه نیز با 

همکاری دانشگاه های علوم پزشکی بر طرف شود.
دکتر صداقت اضافه کرد: انجمن مشهد دارای دو کمیته علمی 
و صنفی اس��ت. در کنار برنامه ه��ای علمی، کمیته صنفی هم در 
سال های گذشته پرداختی بیمه ها را پیگیری کرده که در نهایت 
بیمه ها مجاب ش��دند با همان تعرفه ه��ای درمانی دولتی قرارداد 

منعقد کنند.
وی برگ��زاری گردش ه��ای ماهیانه برای اعض��ای انجمن را از 
دیگر برنامه های کمیت��ه صنفی ذکر کرد و گفت: اعضای انجمن 
با خانواده های ش��ان در تور گردشی � تفریحی شرکت می کنند و 
پیشنهاد می کنم دیگر انجمن ها هم این نوع برنامه ها را در دستور 

کار خود قرار دهند. 

تجمع چشم پزشکان سه 
استان در انجمن مشهد

در جلس��ه برنامه ریزی خبرنامه انجمن قرار شد برای این شماره از 
دو انجمن استانی خراسان و اصفهان گزارشی داشته باشیم.

پ��س از چن��د بار تماس موفق ش��دیم ب��ا دکت��ر صداقت رئیس 
هیات مدیره انجمن خراس��ان رضوی گفت وگویی داش��ته باشیم که 
ماحصل آن را در همین صفحه می بینید؛ اما هرچه کردیم نتوانستیم 
لهجه ش��یرین یک��ی از اعضای هی��ات مدیره اصفهان را از گوش��ی 
تلفن مان بشنویم. این ش��د که دست به دامان روابط عمومی انجمن 
ش��دیم و پس از چندین و چند پیغام باالخره نامه ای از هیات مدیره 
انجمن چشم پزشکی اصفهان را به صورت اسکن شده روی ایمیل مان 

دریافت کردیم.
از آنجا که یکی از اصول حرفه ای کار در هر نشریه ای حفظ امانت 
در انع��کاس مطالب اس��ت، عین نام��ه دریافتی را برای اطالع ش��ما 

چشم پزشکان محترم درج می کنیم.

گفت وگویی در قالب نامه 
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سال 1390 بود که تعدادی از اعضای هیأت 
مدیره انجمن چشم پزشکی دور هم جمع شدیم 
و با همکاری کارشناسان وزارت بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی تعرفه های جدی��دی برای 
خدمات چشم پزش��کی تعریف کردی��م. در این 
حوزه، بخش��ی از تعرفه ها همچون گذشته باقی 
ماند؛ بخشی که نیاز به ترمیم داشت اصالح شد 
و مواردی که به آن توجه نش��ده بود نیز تعیین 
گردید. آن موقع قرار شد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی این تعرفه ها را نهایی و اجرایی 

کند، اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد.
تعیین تعرفه ها با روی کار آمدن آقای دکتر 
طریقت همزمان شد. این موضوع در ابتدا باعث 
خشنودی جامعه چشم پزش��کی قرار گرفت اما 
با مرور زمان، متوجه ش��دیم این فعالیت مورد 
بی توجهی قرار گرفت��ه؛ به این ترتیب تمام 40 
جلس��ه ای که انجمن ها ترتی��ب داده بودند، به 
فراموشی سپرده شد و دوباره همان کتاب سال 

88 مالک اجرا قرار گرفت.
در ادامه این روند، جلس��اتی با دکتر طریقت 
برگزار و مسایل برای ایش��ان توضیح داده شد، 
ولی باز ه��م اتفاقی حاصل نش��د؛ بعد از دکتر 
طریقت منفرد، خوشبختانه آقای دکتر هاشمی 
مس��ئولیت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی را به عهده گرفت، شخصی که به این 
موضوع کاماًل اشراف دارد و دردها را بهتر از همه 
می شناس��د؛ دکتر هاش��می موضوع را پیگیری 

کرد و از من خواس��ت که کار را با جدیت دنبال 
کنم. در این زمان تعرفه ها نیاز به برخی کارهای 
تکمیلی داشت که انجام گرفت و امیدواریم این 
مش��کل هر چه زودتر به دس��ت دکتر هاشمی 

برطرف شود.
بیمه و حق و حقوق پزشکان

یکی دیگر از مسایلی که چشم پزشکان با آن 
روبرو هس��تند، موضوع چند شرکت بیمه ای از 
جمله بیمه دی است که حق و حقوق پزشکان 

را از دو سال پیش تاکنون نپرداخته اند.
در ای��ن ارتب��اط ق��رار ش��د ب��ا مس��ئوالن 
شرکت های بیمه جلس��اتی داشته باشیم که با 
پیگیری های انجام شده در نهایت فقط جلسه ای 
با یکی از مس��ئوالن بیمه مرکزی برگزار شد و 
آن مقام مسئول قول مساعد داد که شخصی به 
عنوان نماینده بیمه مرکزی در بیمه دی مشغول 

بررسی موضوع مطالبات چشم پزشکان شود.
در ای��ن گی��رودار یکی دو جلس��ه دیگر هم 
تش��کیل شد اما هیچ گاه ایشان در جلسه چشم 
پزش��کان حاضر نش��د؛ در نهایت بعد از این که 
چندین کلینیک موضوع را پیگیری کردند، پاسخ 
داده شد که چشم پزشکان از 45 درصد معوقات 
خود چشم پوشی کنند و مابقی را نیز به صورت 
چک دریافت نمایند؛ که این پیشنهاد با مخالفت 
کلینیک ها روبرو ش��د. در حال حاضر همچنان 
کار را پیگیری می کنیم تا انش��اءا... این گره هم 

باز شود.
مالیات های ناعادالنه 

در ارتباط ب��ا مالیات ها و جرایم ناعادالنه که 
بخش��ی از آن حاصل اش��تباه ها، کم کاری ها و 
بی توجهی مس��ئوالن سازمان امور مالیاتی بوده 
است، نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
سازمان نظام پزشکی داده ایم که هنوز نتیجه ای 
در این مورد حاصل نش��ده اس��ت. این جرایم از 
100 هزار تومان شروع می شود و تا چند میلیون 
توم��ان نیز می رس��د که امیدواری��م با حمایت 
و هماهنگی وزی��ر محترم بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی و رییس سازمان نظام پزشکی 

کشور این مسأله نیز حل شود.

حق و حقوق چشم پزشکان همچنان 
در جیب بیمه

 حضور فعال تر 
در کنگره های 

بین المللی 
دکتر مسعود ناصری پور 

 مسئول کمیته امور بین الملل
در سال گذشته با حضور اعضای کمیته امور 
بین الملل انجمن چشم پزش��کی جلساتی را 
تش��کیل دادیم و شرح وظایف کمیته و همه 
دوستان را مشخص کردیم. بر اساس همین 
وظای��ف، همکاران��ی که مس��ئول ارتباط با 
نهادها و سازمان های چشم پزشکی شده اند، 
فعالی��ت خود را آغاز کردند. ارتباطات خوبی 
ه��م در زمین��ه ارتباط با ICO ایجاد ش��ده 
اس��ت؛ مکاتباتی نیز در زمینه همکاری های 
دوجانبه با این نهاد داش��ته ایم که هم چنان 

ادامه دارد.
خوش��بختانه در کنگ��ره چشم پزش��کی

WOC 2014 ژاپ��ن، انجم��ن مس��ئولیت 
برگزاری س��مپوزیومی را برعهده داشت؛ که 
بس��یار هم موفق عمل کردی��م. این موضوع 
امیدواری های ما را برای مشارکت فعال تر در 
کنگره های بین المللی افزایش داد و در حال 
برنامه ریزی به منظور حض��ور پر رنگ تر در 

کنگره WOC 2016 مکزیک هستیم.
در زمین��ه هم��کاری ب��ا آکادمی چش��م 
پزش��کی آمریکا هم مالقات ه��ا و مکاتبات 
خوبی صورت گرفته و ش��اید نتایج آن را به 
صورت برگزاری کارگاهای مختلف در کنگره 
بیست و چهارم مشاهده کنیم. تالش مان این 
است که بتوانیم ارتباطات دوجانبه مناسبی 
در جهت ارتقای دانش چشم پزشکی کشور با 

آکادمی داشته باشیم.
با کالج چشم پزشکی انگلیس هم مکاتباتی 
در زمینه برگزاری کنگره مش��ترک در سال 
2015 داش��ته ایم و در مجموع سازماندهی 
مناسبی برای برقراری ارتباط با سازمان های 

مطرح جهان صورت گرفته است. 
زمین��ه  در  کارگاه  دو   92 س��ال  در 
توانمندس��ازی هم��کاران چش��م پزش��ک 
به منظور برگزاری همایش های آموزش��ی به 
زبان انگلیس��ی برگزار کردیم که با استقبال 
بسیار خوبی مواجه شد و در سال جاری هم 
آن برنامه را ادامه خواهیم داد. بهر حال سعی 
و تالش ما بر این اس��ت ک��ه از ظرفیت های 
موجود چشم پزشکی دنیا برای ارتقاء دانش 
چشم پزشک های کشورمان استفاده کرده و 
توانمندی های همکاران مان را به دنیا نش��ان 

دهیم. 

حق و حقوق دو س�ال اخیر چش�م پزش�کان همچنان در جیب بیمه اس�ت؛ مالیات ها و جرایم 
همچنان به طور ناعادالنه از چشم پزشکان گرفته می شود و مشکل تعرفه ها نیز همچنان پابرجا 
است. این جمالت بخشی از سخنان دکتر امین اهلل نیک اقبالی در مورد سه موضوع بیمه، مالیات 

و تعرفه های درمانی است؛ مشروح سخنان وی را در ادامه بخوانید.
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جلسات هیأت مدیره انجمن در آخرین ماه سال 92 و فروردین 93 با حضور 
دکتر سیدحسن هاشمی، دکتر حمید احمدیه، دکترهرمز شمس،  دکترژاله 
 رجوی، دکتر فیروزه رحیمی، دکتر محمود جباروند،  دکتر نیک اقبالی و دکتر 
محمد حسین ملک مدنی به عنوان بازرس برگزار شد. طی این نشست ها موارد زیر 
 به تصویب رسید.  بر اساس اولین مصوبه مقرر شد تا خرداد ماه 93 مجله انجمن در

 pub med و از ای��ن پس تمامی مقاالتی که در س��ایت مجله قرار دارد در 

از هیأت مدیره چه خبر؟

Scopus نمایه ش��ود. همچنین موسس��ه Elsevier به عنوان ناشر مجله 
برگزیده شد. در یکی از جلسات هیأت مدیره دکتر احمدیه گزارش مفصلی 
از مذاک��رات انجمن با اعضای AAO به اطالع اعضا رس��اند و قرار ش��د  از 
مس��ئوالن و سخنرانان AAO برای شرکت در کنگره امسال دعوت به عمل 
آید. دکتر نیک اقبالی نیز گزارش کاملی  از جلسات برگزار شده با رؤسای 

کلینیک ها به اعضا ارائه داد. 

هفته آخر خرداد مهمان تبریز و مشهد هستیم
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