گزارش بخش دانشجویی چهارمین کنگره آسیا پاسیفیک طب نظامی
پریسا هاشمی ،عفت آفاقی
کمیته بین المللی طب نظامی یک سازمان بین المللی و بین دولتی است که در سال  1920با هدف
آموزش پرسنل بهداری در جنگ ها و به حداقل رساندن تلفات نظامی و غیرنظامی در جنگ ها تشکیل
شد و جمهوری اسالمی ایران نیز از سال  1394با تصویب مجلس شورای اسالمی به عضویت این نهاد
در آمد.
با افتخار جمهوری اسالمی ایران میزبانی چهارمین کنگره آسیا پاسیفیک طب نظامی ICMMرا در تاریخ
 12-15اکتبر 20-23( 2018مهرماه  )1397عهده دار بوده است.
در راستای برگزاری چهارمین کنگره آسیا پاسیفیک طب نظامی می توان شاهد حضور فعال و
موثردانشجویان در بخش های مختلف به عنوان کادر علمی-اجرایی ،ارائه دهنده مقاالت و یا شرکت کننده
آزاد بود .ده نفر از دانشجویان برگزیده دانشکده پرستاری آجا در کمیته دانشجویی (بخش علمی-اجرایی)
حضور فعال داشتند .دانشجویان در بخش علمی -اجرایی با حضور بسیار فعال و منظم خود ،مسئولیت و
هماهنگی اجرای  14کارگاه  7،کارگاه اقماری 12،میزگرد و  11پنل سخنرانی را به عهده داشتند.
در واقع حضور دانشجویان در بخش علمی-اجرایی تنها محدود به روزهای برگزاری کنگره نبوده و
انجام این مهم نیازمند ماه ها کوشش و تالش شبانه روزی بوده است.همچنین دانشجویان در جلسات متعدد
در طی  6ماه قبل از اجرای کنگره که در دانشگاه علوم پزشکی آجا و بیمارستان ولعصر ناجا برگزار
گردید؛ گزارش های دقیقی را از عملکرد خود و بررسی ها و هماهنگی های به عمل آمده ارائه می دادند
(.تصویر1،2و)3
در جریان برگزاری چهارمین کنگره آسیا پاسیفیک طب نظامی تعدادی از دانشجویان دانشکده پرستاری
آجا به ارائه مقاالت خود با موضوعات مختلف در زمینه طب نظامی پرداختند که پس از داوری های
انجام شده تعدادی از مقاالت در بخش های سخنرانی ،پوستر الکترونیک و پوستر مجازی پذیرفته شدند
که لیست آنها در جدول  1آمده است.
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همچنین تعدادی از دانشجویان به عنوان شرکت کننده آزاد در کنگره حضور داشته و با شرکت در بخش
های مختلف به تبادل اطالعات پرداخته و تجربیاتی جهت حضور در کنگره های ملی و بین المللی کسب
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