COMUNICAT Nr. 2 din 07.02.2022
În perioada 4-6 februarie 2022 a avut loc Consfătuirea Intermediară de
Iarnă, în format virtual, a Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici în
Rezervă –CIOMR.
La această activitatea, România, membru cu drepturi depline, a fost
reprezentată de delegația permanentă la CIOMR constituită din reprezentanți ai
ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” și ai Asociației Medicilor și Farmaciștilor
Ofițeri în Rezervă – AMFOR astfel; gl.mr.(rtr.) medic Ion Drăgușin, gl.mr.(rtr.)
Constantin Mihălcioiu, gl.bg.(rtr.) medic Nicolae Bucur, col.(r) medic Iulian
Petrescu și col.(r.) medic Andrei Aldea.
În prima zi, 4 februarie a.c., au avut loc lucrările Consfătuirii Comitetului
Executiv al CIOMR în care s-au dezbătut și adoptat hotărâri cu privire la:
viitoarea strategie a CIOMR; relațiile și stabilirea ofițerului de legătură al
CIOMR cu Centrul de Coordonare Medicală Multinațional din cadrul
Comitetului Militar European, la solicitarea acestuia din urmă, pentru selecția și
popularea acestui centru cu ofițeri medici în rezervă; dobândirea calității de
utilitate publică și non-profit pentru CIOMR; aprobarea Memorandumului de
Înțelegere dintre CIOMR și Comitetul NATO al Forțelor Naționale de Rezervă
și noile raporturi cu Comitetul NATO al Șefilor Serviciilor Medicale.
Consfătuirea a supus votului Comitetului Executiv, candidaturile
Germaniei și Marii Britanii, la președinția CIOMR, pentru perioada 2024 - 2026
(delegația română a susținut candidatura Germaniei). Germania a întrunit
voturile necesare pentru preluarea președinției CIOMR, în perioada 2024 - 2026.
De asemenea au fost prezentate propunerile de candidaturi de găzduire a
unor Consfătuiri Intermediare în 2024 de către România și Ungaria (confirmarea
acestor candidaturi se va face la Consfătuirea Intermediară a CIOMR din mai
2022).
Comitetul Executiv a aprobat înființarea unui grup de lucru pentru analiza
efectelor războiului cibernetic în domeniul medical.
În marja Consfătuirii a avut loc și un atelier de lucru al Tinerilor Ofițeri
Medici în Rezervă.
Comitetul CIOMR pentru cercetare științifică medicală și-a desfășurat
lucrările în ziua de 5 februarie a.c. cu prezentarea unor studii și subiecte de

cercetare științifică medicală militară, pe teme ale sănătății holistice și
optimizarea performanțelor nutriționale și fizice pentru personalul militar, la
pace și război și altele cu un ridicat nivel informativ.
Comitetul CIOMR pentru medicina operațională și-a desfășurat lucrările
în ziua de 6 februarie a.c. cu materiale și prezentări Power Point referitor la
planificarea operațională medicală în diverse teatre de operații, Mali, Mediul
Artic și anti-pandemic. Pentru prima dată România, prin colonelul (r) Iulian
Petrescu, a participat cu un document, ce s-a bucurat de interes, privind
„Profilul conducerii operaționale medicale în Forțelor Armate Române, în
cadrul unor misiuni NATO”.
Toate documentele acestei Consfătuirii Intermediare, precum și lucrările
unor seminarii de specialitate ad-hoc. cu participare internațională se găsesc pe
site-ul CIOMR
Conducerea CIOMR a solicitat în repetate rânduri, asociațiilor membre să
popularizeze activitatea celor două Comitete, științific și medicină operațională,
pentru a atrage câți mai mulți medici la lucrările acestora. Participarea cu
materiale, expuneri studii etc. la cele două Comitete este liberă, benevolă și
nepecuniară pentru toți ofițerii medici în rezervă și/sau nu, membri ai
asociațiilor componente ale Confederației.
Rugăm președinții de filiale, precum și membri medici în rezervă ai
asociațiilor noastre, să popularizeze activitatea din cadrul CIOMR spre
beneficiul informativ-profesional al celor interesați.
Menționăm că asociațiile noastre participă la asemenea evenimente
internaționale sub egida NATO, taxele de participare și de afiliere fiind asigurate
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr.
M.161/2018 cu modificările și completările ulterioare.

