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کمیته بین المللی طب نظامی (ICMM) یک سازمان بین المللی 
از جنگ جهانی  پس  و  سال 1۹20  در  که  است  دولتی  بین  و 
اول، با آشکار شدن نیاز به همکاری های نزدیک تر بین بخش های 
بهداشت و درمان نیروهای مسلح در سراسر جهان، تشکیل شد. 
اولین کنگره بین المللی طب نظامی در جوالی 1۹21 در بروکسل، 

بلژیک برگزار گردید )1(.
در حال حاضر، 116 کشور عضو ICMM و 6 کشور ناظر دارد و 
42 کنگره جهانی برگزار کرده است که شانزدهمین آن ها در سال 
1۹5۹ در تهران برگزار گردید. هم چنین، این نهاد با سازمان های 
بین المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی، کمیته بین المللی صلیب 
سرخ، سازمان جهانی سالمت حیوانات، برنامه مشترک ملل متحد 
در زمینه ایدز، شورای بین المللی ورزش های نظامی، انجمن جهانی 

دامپزشکی و انجمن جهانی پزشکی همکاری مشترک دارد )1(.
اهداف اصلی ICMM عبارت اند از:

درمان  و  بهداشت  بخش های  میان  پیوند  تقویت  و  حفظ  ـ 
کشورهای عضو

ارتقاء فعالیت های علمی پزشکی-نظامی ـ 
زمینه ی  در  بشردوستانه  عملیات  پیشبرد  و  کردن  شرکت  ـ 

پزشکی-نظامی
اولین کنگره منطقه ای آسیاپاسفیک ICMM در سال 2010 و در 
کشور چین برگزار گردید، دومین کنگره در سال 2012 در تایلند و 
سومین کنگره در سال 2016 در فدراسیون روسیه برگزار شد )1( 
و چهارمین کنگره منطقه ای آسیاپاسفیک طب نظامی با شعار »افق 
آینده طب نظامی« در تاریخ 20 الی 23 مهر 13۹۷ )12 تا 15 
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اکتبر 2018( توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران و با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی آجا )ارتش ج. ا. ا.( در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در تهران برگزار گردید.

در مراسم افتتاحیه کنگره، سردار سرلشگر پاسدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دکتر مهدی هاشمی وزیر بهداشت 
و  آسیایی  از کشورهای  نمایندگانی  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 

اروپایی حضور داشتند )تصویر1(.
این کنگره دارای چهار محور اصلی ذیل بود:

1. Chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives
(CBRNE) - medical countermeasures

2. Psychological health and cognitive science in military
community

3. Disaster management and military traumatology
4. Military medicine education and international collaborations

در این کنگره 15 کمیته علمی فعالیت داشتند. کمیته پرستاری 
نظامی به ریاست دکتر شهال علیاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی 
آجا یکی از کمیته هایی بود که حضوری فعال در این کنگره جهانی 
فارسی،  زهرا  دکتر  نظامی  پرستاری  کمیته  علمی  دبیر  داشت. 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا مدیریت علمی این کمیته را 
عهده دار بود. برنامه هایی که توسط این کمیته با مشارکت و حضور 

فعال میهمانان خارجی برگزار شد عبارت بودند از:

تصویر 2- تصویری از برگزاری کارگاه شوک هموراژیک

تصویر 3- کارگاه شوک هموراژیک
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« Hemorrhagic Shock Management By Military 1- کارگاه
« Nurses در تاریخ 20 مهر 13۹۷ )12 اکتبر 2018( که دبیر 

علمی این کارگاه دکتر علی رحمانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل بود. اعضای کارگاه عبارت بودند از: دکتر علی رحمانی، 
دکتر مارکو بالدان (Marco Baldan) از کشور ایتالیا، دکتر اعظم 
ساعی، دکتر سید امیرحسین پیشگویی، خانم هنگامه حبیبی و 
خانم ناهید رجایی. این کارگاه که به زبان انگلیسی برگزار شد با 
استقبال خوب شرکت کنندگان بین المللی و داخلی مواجه شد 

)تصاویر 1-3(. 
در این کارگاه به نحوه مراقبت از بیماری که دچار آمپوتاسیون 

اندام تحتانی و شوک هموراژیک شده است، پرداخته شد.
«Military Advanced Nursing Care in 2 - میزگرد با عنوان

«Trauma در تاریخ 21 مهر 13۹۷ )13 اکتبر 2018( که دبیر 

نمود.  اداره  را  تیبل  راند  این  فارسی،  زهرا  دکتر  برنامه،  علمی 
اعضای راند تیبل عبارت بودند از دکتر زهرا فارسی، دکتر امیر 
و  نظام زاده  مریم  خانم  رحمانی،  علی  دکتر  عظیمی،  واحدیان 
خانم ناهید رجایی. این راند تیبل که به زبان انگلیسی برگزار شد 
از جمله  باالی مشارکت کنندگان داخلی و خارجی  استقبال  با 
مواجه  و...  لبنان  ژاپن،  ایران،  کشورهای  از  کنندگانی  مشارکت 

شد )تصاویر4و 5(.

Military Advanced Nursing Care in Trauma تصویر 4- تصویری از اجرای راند تیبل

تصویر 5- تصویری از اعضای راند تیبل Military Advanced Nursing Care in Trauma و مشارکت کنندگان بین المللی
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در این راند تیبل نحوه مراقبت پیشرفته از بیمار مبتال به ترومای 
و  مختلف  چالش های  و  سناریوها  کردن  مطرح  با  سینه  قفسه 
پرسش و پاسخ بین اعضای راند تیبل و مشارکت کنندگان داخلی 

و بین المللی تشریح شد.
«Military Nursing Care in Extra 3- پانل سخنرانی تحت عنوان

«Ordinary Condition در تاریخ 22 مهر 13۹۷ )14 اکتبر 2018( 

را دکتر شهال  این پنل  برگزار شد که ریاست  انگلیسی  زبان  به 
علیاری به عهده داشتند. دبیر علمی این پنل دکتر زهرا فارسی 
و اعضای پانل شامل خانم سارا بورو (Sara Mburu) عضو کمیته 
 (Maria Remi) علمی صلیب سرخ از کشور کنیا و خانم ماریا رمی

از کشور یونان و آقای دکتر زارعیان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
آجا بودند )تصاویر 6-8(.

تعداد زیادی از مقاالت اعضای هیئت علمی-آموزشی و دانشجویان 
پانل ها،  در  از جمله سخنرانی  در قسمت های مختلف  پرستاری 
پوسترهای الکترونیک و پوسترهای مجازی پذیرفته و ارائه شد. 
مقاالت اعضای هیئت علمی به صورت 3 سخنرانی و 13 پوستر و 
مقاالت دانشجویان پرستاری به صورت یک سخنرانی و 6 پوستر 

در کنگره ارائه شد )1(.
اعضای هیئت علمی - آموزشی و دانشجویان دانشکده پرستاری 
با حضور فعال خود در کمیته های علمی و اجرایی، نقش بارزی 

تصویر 7- تصویری از اعضای پنل Military Nursing Care in Extra Ordinary Condition و برخی سخنرانان

Military Nursing Care in Extra Ordinary Condition تصویر 6- ارائه سخنرانی در پانل
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در برگزاری کنگره داشتند )تصویر 8(.
سرتیپ  امیر  حضور  با  نظامی  طب  بین المللی  کنگره  چهارمین 
حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان 
ارشد و نیروهای نظامی 45 کشور جهان در مورخه 23 مهر به کار 

خود پایان داد )تصویر 10و11(.

Military Nursing Care in Extra Ordinary Condition تصویر 8- حضور فعال اعضای هیئت علمی و دانشجویان پرستاری در پنل

ICMM تصویر 9- حضور فعال دانشجویان پرستاری در چهارمین کنگره طب نظامی
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