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گزارش علمی از حضور کمیته پرستاری نظامی ایران در کنگره بین المللی طب نظامی
 ICMMدر سال 2021
*سمیه آزرمی1

کمیته بین المللی طب نظامی در سال  ۱۹۲۰و پس از جنگ جهانی

دکتر  Dr. Diane (Di) LAMBنماینده کمیسیون پرستاران و

اول ،با آشکار شدن نیاز به همکاریهای نزدیکتر بین بخشهای

پیراپزشکان

(Chairwoman (a.i) of the Commission for

بهداشت و درمان نیروهای مسلح در سراسر جهان ،تشکیل شد.

 )Nurses and Paramedicsکنگره  ICMMبه ارائه سخنرانی خود

اولین کنگره بین المللی طب نظامی در جوالی  ۱۹۲۱در بروکسل،

(Greeting and Presentation of a Report of the Covid-19

بلژیک برگزار گردید اولین کنگره منطقهای آسیاپاسیفیک ICMM

 )and Nursingپرداختند .سمینار تجربیات پرستاران در مواجهه

در سال  2010در کشور چین ،دومین کنگره در سال 2012

با پاندمی کووید 19-دارای سه پنل تخصصی به شرح ذیل بود:

در تایلند ،سومین کنگره در سال  2016در فدراسیون روسیه

.1

Educational and research

و چهارمین کنگره در سال  2018در ایران برگزار شد (.)1

.2

Management and leadership

سمینار «تجربیات پرستاران در مواجهه با پاندمی کووید،»19-

.3

Clinical care

«International Seminar on Nursing Experiences about

پنل آموزش و پژوهش با ریاست خانم دکتر زهرا فارسی استاد

 »COVID-19 Pandemicبه صورت آنالین و به زبان انگلیسی

تمام دانشگاه علوم پزشکی آجا و مدیریت اجرایی خانم دکتر مریم

در تاریخ  21مهرماه  13( 1400اکتبر  )2021توسط ستاد کل

عزیزی از دانشگاه علوم پزشکی آجا اولین پنل ارائه شده در سمینار

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،به میزبانی دانشگاه علوم

بود .اعضای این پنل عبارت بودند از :دکتر سیده اعظم سجادی از

پزشکی بقیه اهلل و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی ارتش در تهران

دانشگاه علوم پزشکی آجا ،دکتر فخرالدین فیضی و دکتر مهدی

برگزار شد.

جعفری از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (تصویر  .)1در پنل مذکور

در افتتاحیه سمینار دکتر طیب مرادیان دبیر علمی سمینار و

به ارائه چالشها و مشکالت آموزشی دانشجویان در شرایط موجود
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تصویر  -1پنل آموزش و پژوهش

علوم مراقبتی نظامی ■ مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

و فرصتهای ایجاد شده و نیز مشکالت روانشناختی و راهکارهای

راهکارهای رفع این چالشها پرداخته شد .عناوین سخنرانیهایی

مقابلهای با آنها پرداخته شد .پنل مذکور ،براساس یافتههای

که توسط اعضای این پنل برگزار شد به شرح ذیل بودند:

مطالعات انجام شده پیشنهاداتی تحت عناوین طراحی کوریکولوم
آموزشی متناسب با آموزش مجازی و برگزاری کالسهای آمادگی
روانشناختی متناسب با مشکالت مطرح شده ،ارائه گردید .عناوین
سخنرانیهایی که توسط اعضای این پنل برگزار شد به شرح ذیل
بودند:

1. Nursing student’s satisfaction of the quality
of education during the COVID-19 pandemic
) (Presenter: Prof. Zahra Farsi
2. Nursing research in COVID-19: opportunities,
challenges, and learned lessons (Presenter: Dr.
)Rashid Jafari
3. Continuing nursing education: challenges and
strategies in the COVID-19 pandemic (Presenter: Dr.
)Seyedeh Azam Sajadi
4. Contribution of nursing students of health system
needs during COVID-19 pandemic (Presenter: Dr.
)Fakhrodin Feizi
5. Psychological distress in nursing students during the
)COVID-19 pandemic (Presenter: Dr. Maryam Azizi

دومین پنل ،مدیریت و رهبری بود که با ریاست خانم دکتر جمیله
مختاری نوری از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و مدیریت اجرایی
خانم دکتر سمیه آزرمی از دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار گردید.
اعضای این پنل عبارت بودند از :دکتر مریم ستارزاده از نیروی
انتظامی و آقای رشید جعفری از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
(تصویر  .)2در پنل مذکور به ارائه چالشها و مشکالت مدیران

1. Role model nursing leaders in COVID-19 pandemic
)(Presenter: Dr. Jamileh Mokhtari Nouri
2. SWOT analysis of selected military medical centers
in COVID-19 pandemic from nurses viewpoint
)(Presenter: Dr. Maryam Sattarzadeh
3. Daily reflective diaries of Armed Forces nursing
managers in COVID-19 pandemic (Presenter: Mr.
)Rashid Jafari
4. Nursing management challenges in COVID-19
pandemic in military hospitals (Presenter: Dr.
)Somayeh Azarmi

پنل مراقبت بالینی با ریاست دکتر زینب تابانژاد از اداره پرستاری
معاونت بهداشت و درمان نیروی انتظامی آخرین پنل ارائه شده
در سمینار بود .موضوعاتی با محوریت چالشهای بالینی مراقبت از
بیماران کووید19-در پنل مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای این پنل عبارت بودند از :خانم اسماء شجاعی از دانشگاه
علوم پزشکی ارتش ،آقای علیرضا مرادی و آقای احسان آبادی از
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل .عناوین سخنرانیهای ارائه شده
توسط اعضای این پنل به شرح ذیل بودند:
1. COVID-19 in heart failure: challenges (Presenter:
)Mrs. Asma Shojaee
2. HFNC vs. NIV in COVID-19 (Presenter: Mr. Alireza
)Moradi
3. MV liberation in COVID-19 and nursing
consideration in ills COVID-19 (Presenter: Dr. Ehsan
)Abadi

تصویر  -2پنل مدیریت و رهبری
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2021  در سالICMM گزارش علمی از حضور کمیته پرستاری نظامی ایران در کنگره بین المللی طب نظامی

 پنل مراقبت بالینی-3 تصویر

Reference
1-

Medicine. TtIP-APCoM. IRIB International Conference Center:
Tehran, Iran; 12-15 October 2018.

4. Top care essential in ventilated COVID-19 patient
(Presenter: Dr. Zeinab Tabannejad)
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