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معرفی کنگره

معرفی کمیته بینالمللی طب نظامی ()ICMM
)Introduction of the International Committee of Military Medicine (ICMM
مقدمه
کمیته بینالمللی طب نظامی ،کمیتهای که بین دولتی بوده و
از سال  ۰۲۹۱و پس از جنگ جهانی اول ،با آشکار شدن نیاز به
همکاریهای نزدیکتر بین بخشهای بهداشت و درمان نیروهای
مسلح در سراسر جهان تشکیل شد .کمیته دائمی کنگرههای
بینالمللی پزشکی و داروسازی نظامی به طور رسمی در تاریخ ۹۰
ژوئیه  ۰۲۹۰تاسیس شد .کشورهای بنیانگذار عبارت بودند از:
بلژیک ،برزیل ،فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا ،سوئیس ،انگلستان و ایالات
متحده آمریکا .به دنبال آن اولین کنگره بینالمللی طب نظامی در
جولای  ۰۲۹۰در بروکسل بلژیک برگزار شد .کمیته بینالمللی طب
نظامی درحال حاضر ۰۰۱کشور عضو و  ۶کشور ناظر دارد و ۲۹
کنگره جهانی برگزار کرده است .شانزدهمین کنگره منطقهای در
سال  ۰۲۰1در تهران برگزار شد.

 .۳سازماندهی جلسات مطالعات بینالمللی ،در مقیاس وسیع و
محدود ،در موضوعات مورد علاقه پزشکی نظامی ،به ویژه دورههای
پیشرفته بینالمللی برای افسران جوان خدمات پزشکی نیروهای
مسلح.
 .۲احترام به قوانین بینالمللی بشردوستانه و استفاده از آن ،به
ویژه با سازماندهی یا حمایت از دورههای بینالمللی حقوق بشری
که قابل اجرا برای درگیریهای مسلحانه برای اعضای خدمات
پزشکی نیروهای مسلح است.
 .۵برقراری ارتباط با سازمانهای مختلف بینالمللی مرتبط با
سرنوشت و حفاظت از مجروحان و بیماران نیروهای ،مسلح
 .۶ترویج گسترش آموزههای پزشکی مورد استفاده برای
مراقبتهای پزشکی در مواردی که تعداد زیادی مجروح و بیمار در
هر دو بخش نظامی و شهری کشوری وجود دارد.

موقعیت بینالمللی
این نهاد با سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان بهداشت
جهانی ،کمیته بینالمللی صلیب سرخ ،سازمان جهانی سلامت
حیوانات ،برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز ،شورای بینالمللی
ورزشهای نظامی ،انجمن جهانی دامپزشکی و انجمن جهانی
پزشکی همکاری دارد.

تنظیم :تحریریه

اهداف اصلی
 حفظ و تقویت پیوند میان بخشهای بهداشت و درمان
کشورهای عضو
 ارتقاء فعالیتهای علمی پزشکی ـ نظامی
 شرکت و پیشبرد عملیات بشردوستانه در زمینه پزشکی ـ
نظامی
ماموریتها
 .۰حفظ و تقویت همکاری حرفهای بین اعضای خدمات
پزشکی نیروهای مسلح همه کشورها
 .۹برگزاری دورههای منظم کنگرههای بینالمللی پزشکی
نظامی (جهان و منطقهای)
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