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مقدمه
 ICMMکه یک سازمان بینالمللی و بین دولتی است که 111
عضو دارد .البته همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد میتوانند
از طریق پذیرش مقررات آن عضو سازمان شوند ،اما پذیرش زمانی
معتبر است که درخواست توسط مجمع عمومی تصویب شود .این
سازمان کنگرههای بینالمللی خود را به صورت دوسالانه در یکی از
کشورهای عضو برگزار میکند که آخرین اجلاس بینالمللی
 ICMMسال گذشته در دهلینو برگزار شد و متخصصان کشورمان
پس از کشور میزبان از نظر تعداد مقالات بیشترین مشارکت را
داشتند و حضور ارتش و ناجا همواره در این اجلاس زبانزد بوده
است .همچنین در فاصله کنگرههای بینالمللی اجلاسهای
منطقهای تشکیل میگردد .اولین کنگره منطقهای آسیاپاسیفیک
 ICMMدر سال  ۰۲1۲و در کشور چین برگزار شد ،دومین کنگره
آن در سال  ۰۲1۰در تایلند و سومین کنگره در سال  ۰۲1۲در
فدراسیون روسیه برگزار شد.
جمهوری اسلامی ایران که از سال  1۹۳۱و با تصویب مجلس
شورای اسلامی به عضویت این نهاد بینالمللی درآمد ،میزبان
چهارمین کنگره منطقه ای در سال  ۰۲12میلادی شد .این کنگره
توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ،با
همکاری ارتش ،سپاه ،وزارت دفاع و نیروی انتظامی در تعامل با
کمیته بینالمللی طب نظامی و با شعار "افق آینده طب نظامی"
برگزار شد .با برگزاری این کنگره جمهوری اسلامی ایران به مدت
دو سال رئیس کارگروه منطقه ای آسیا اقیانوسیه گردید.
محورهای اصلی کنگره
 جنبه های پزشکی سلاحهای شیمیایی ،بیولوژی ،پرتویی،
هستهای ،انفجاری
 سلامت روان و علوم شناختی در جوامع نظامی
 مدیریت بحران و تروماتولوژی نظامی
 آموزش پزشکی نظامی و همکاریهای بینالمللی
محورهای فرعی کنگره
 طب هوافضا و زیرسطحی








حفظ سلامتی و باز توانی در جامعه نظامی
دندانپزشکی نظامی و سلامت دهان در واحدهای نظامی
مراقبتهای پرستاری نظامی در شرایط نامتعارف
دامپزشکی ،بهداشت مواد غذایی و تغذیه برای نیروهای
نظامی
آینده پژوهی در طب نظامی
اخلاق پزشکی در پزشکی نظامی آینده
طب مکمل و جایگزین برای سربازان و رزمندگان

جزئیات اجرائی
این کنگره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد .کمیته
علمی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و کمیته اجرایی در بهداری
ناجا تشکیل گردید .همچنین دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله
الاعظم(عج) هماهنگی برگزاری مجمع منطقه ای در حاشیه کنگره
را عهده دار شد .کمیته اجرایی شامل  1۹1نفر بود ( 1۰نفر اعضای
اصلی و  11۳نفر اعضای فرعی ).کمیته علمی نیز از  111نفر (1۰
نفر اعضای اصلی و مابقی افراد ،داوران چکیده مقالات بودند).
با توجه به سیاستهای ستاد کل نیروهای مسلح و تدابیر شورای
عالی سیاست گزاری از  4۱کشور جهت شرکت در کنگره دعوت
به عمل آمد که از میان آنها ۹1 ،کشور در کنگره شرکت نمودند.
مرکز همایش های بینالمللی صداوسیما به دلیل دارا بودن
امکانات برگزاری کنفرانسها و همایشها در سطح بینالمللی و
همچنین گواهینامه مدیریت و کیفیت ،به عنوان محل برگزاری این
رویداد انتخاب گردید .هتل  4ستاره پارسیان آزادی به دلیل نزدیک
بودن به محل برگزاری کنگره جهت اقامت مهمانان خارجی در
نظر گرفته شد.
تعداد ثبت نام کنندگان داخلی  ۰۲۰1نفر بود که جمعا با 111
مهمان خارجی به  ۰1۱۱نفر رسید که به نوبه خود در تاریخ
برگزاری کنگرههای مشابه  ICMMبیسابقه بود .تعداد کل
مقالات دریافتی  24۱مقاله از ایران و  14کشور خارجی بود که از
این تعداد ۹۰۱ ،چکیده مقاله ( )%۹2پذیرفته شد .از میان مقالات
پذیرفته شده  22عنوان جهت ارائه سخنرانی 21 ،عنوان جهت ارائه
در بخش پوستر الکترونیکی و  144عنوان در بخش پوستر مجازی
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برگزیده شدند .لازم به ذکر است تعداد کل داوری های انجام شده
به بیش از  ۹۲۲۲مورد رسید .در حاشیه برگزاری کنگره نمایشگاه
تجهیزات پزشکی و دارویی نیز با حضور  ۹۲شرکت که اکثرا از
شرکتهای دانش بنیان بوده ،با همکاری ستاد وابسته به معاونت و
توسعه و فن آوری ریاست جمهوری برگزار شد که فرصت آشنایی
با نوآوریها در زمینه های مختلف پزشکی و تجهیزات پزشکی را
به شرکتکنندگان ارائه می نمود و یکی از جذابترین بخشهای
کنگره بویژه برای مهمانان خارجی بود.
علاوه بر آن ،بخش فرهنگی جهت آشنایی بیشتر
شرکتکنندگان خارجی با فرهنگ و تمدن ایران اسلامی سازماندهی
شد که شامل مراسم خوش آمد گویی ،شام ویژه در برج میلاد،
بازدید از موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ،بازدید از طبیعت دربند،
گردش در بازار تهران و شام خداحافظی همراه با بازدید از پل
طبیعت بود.

در ادامه اجرای مانور  CBRNEدر بیمارستان بقیه الله الأعظم
(عج) ترتیب داده شد که شرکت کنندگان به طور مستقیم با اجرای
سناریو حادثه شیمیایی و با همه فرایندها و اقدامات درمانی آشنا و
با مراکز درمانی و تجهیزات پیشرفته جمهوری اسلامی ایران در
این زمینه آشنا شدند.
بر اساس بازخوردهای اخذ شده از شرکت کنندگان ،اساتید و
نخبگان و بویژه مسئولین کمیته مرکزی طب نظامی ،این
دستاوردهای علمی این کنگره شامل  11پنل سخنرانی ۰1 ،کارگاه،
 ۲سخنرانی کلیدی 1۰ ،میزگرد ۹ ،نشست خبرگان و یک جلسه
مجمع منطقه ای بود.
کنگره در سطح بسیار عالی علمی و اجرایی برگزار گردیده و
به عنوان یک نمونه موفق در جمعبندی کنگرههای  ICMMدر
نشست اخیر بلژیک معرفی گردیده است .همه مستندات در
دبیرخانه موجود است.
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