World Aquatic Veterinary
Medical Association
One Profession, One Discipline, One Voice, Cohesive & Inclusive
WAVMA – CINE SUNTEM?
În anul 2006, o echipă de medici veterinari din Statele Unite și Europa s-a întrunit pentru a forma Asociația mondială medical
veterinară acvatică - the World Aquatic Veterinary Medical Association ( WAVMA), o organizație internațională, a cărei viziune era
să trateze probleme legate de sănătatea animalelor acvatice și să ofere sprijin medicilor veterinari care lucrează în acest domeniu
sau care sunt interesați de medicina veterinară acvatică. De atunci, organizația s-a dezvoltat, ajungând să includă membri din
peste 40 de țări, care ajută la progresul medicinii veterinare acvatice. Mai multe informații despre WAVMA și numeroasele
programe pe care WAVMA le pune la dispoziție pentru membrii si non-membrii, pot fi găsite pe situl organizației, www.wavma.org

MISIUNEA NOASTRĂ
WAVMA sprijină domeniul Medicină veterinară acvatică, prin creșterea sănătății și bunăstării animalelor acvatice, sănătății publice
și a siguranței populației – componenta privind alimentele provenite de la animalele acvatice, sprijinind totodată medicii veterinari
care lucrează în acest domeniu, dar și proprietarii de animale acvatice, industria, și alte comunități interesate de dezvoltarea
acestui domeniu.

OBIECTIVE
1. Sprijinirea medicilor veterinari practicieni și a ramurilor din acvacultură – piscicultură în care activează aceștia.
2. Identificarea, dezvoltarea și întărirea legăturilor profesionale, la nivel internațional, între veterinarii practicieni și alte
organizații din domeniu.
3. Susținerea și promovarea progresului științific, al eticii și al tuturor aspectelor legate de profesarea medicinii veterinare
acvatice, în beneficiul profesiei veterinare și al altor comunități și profesii conexe.
4. Dezvoltarea ramurii veterinare acvatice și promovarea practicii veterinare acvatice în toate țările lumii.

PRIVILEGII PENTRU MEMBRI
•

•
•

Acreditare WAVMA pentru medicii veterinari practicieni – the Certified Aquatic Veterinarian Program (CertAqV), pe baza
cunoștințelor teoretice, practice și a experienței obținute în domeniul medicinii veterinare acvatice.
Tarife reduse pentru programul WebCEPD destinat dobândirii cunștințelor și a abilităților în domeniu.
Tarife reduse la abonamente pentru diferite publicații și pentru participarea la evenimente științifice.
Acces gratuit la galeria WAVMA video și foto, atât pentru uz personal cât și pentru prezentări orale tip PowerPoint.
Accesul la forumuri profesionale în care se discută cazuri clinice și aspecte importante privind profesia de medic veterinar
acvatic.
Posibilitatea de a fi mentor pentru colegi de breaslă și de a participa la dezvoltarea rețelei profesionale.
Publicarea gratuită a articolelor științifice și a studiilor de caz în buletinul trimestrial The Aquatic Veterinarian.

•

Acces la oferte de locuri de muncă și de stagii de pregătire în străinătate.

•

Acces la baza de date online a membrilor WAVMA, care permite găsirea, în timp real, a veterinarilor acvatici din rețeua
WAVMA.
Acces la informații despre conferințe și întâlnirii pe teme de medicină veterinară acvatică.

•
•
•
•

•

Dorești să beneficiezi de privilegiile membrilor WAVMA?
Aplică acum, pe www.wavma.org/Become-a-member

Categorii de membrii:
Membru (medici veterinari)
Proaspăt absolvent (medici veterinari în primul an de la absolvire)
Student (studenți, interni și rezidenți)
Tehnicieni veterinari/Asistenți veterinari
Membru Asociat
Biblioteci/Instituții
Organizații veterinare aliate

PROGRAME WAVMA
Recunoașterea competenței de medic veterinar acvatic
P r o g r a m ul CertAqV oferă membrilor posibilitatea de a se face cunoscuți la nivel internațional și de a obține certificatul WAVMA,
care atestă competența aplicantului în 9 discipline considerate obligatorii pentru practicarea medicinii veterinare acvatice. În cadrul
acestui program, WAVMA colaborează cu organizații internaționale implicate în recunoașterea specializărilor și a calificării medicilor
veterinari.

Educație continuă
Conferințe și întruniri organizate de WAVMA
Conferințele WAVMA și sesiunile speciale organizate sub egida altor organizații sau asociații internaționale asigură comunicarea pe
teme actuale de medicină veterinară acvatică. Membrii WAVMA beneficiază de tarife reduse la înregistrare. De asemenea,
evenimentele științifice de interes pentru membrii sunt disponibile online, pe situl wavma.org, fiind actualizate în mod regulat.
Programul WebCEPD
Acest program oferă atât membrilor cât și non-membrilor clase virtuale live și înregistrate, susținute de experți în domeniu, tratând o
varietate mare de subiecte de interes pentru dezvoltarea profesională continuă a medicilor veterinari și pentru educația profesională
a studenților. Acest program poate fi folosit pentru reînnoirea licenței de practică veterinară sau pentru înregistrarea în vederea
practicării medicinii veterinare. Programul WebCEPD poate fi utilizat și în cadrul întrunirilor organizate de diferite ramuri studențești
ale WAVMA.
Programul de burse John L. Pitts pentru educație veterinară
Oferă suport financiar studenților, masteranzilor sau absolvenților în primul an post-absolvire, care sunt interesați să practice
medicina veterinară acvatică. Bursele sunt destinate participării la diferite întruniri pe teme de medicină veterinară acvatică, pentru
stagii de pregătire (externship, internship) și pentru mici proiecte științifice ale bursierului.
Ramuri studențești ale WAVMA
Oferă sprijin organizațiilor studențești din facultăți veterinare, pentru diferite activități și evenimente educaționale care asigură
dezvoltarea medicinii veterinare acvatice la nivel local.

Locuri de muncă
Listarea locurilor de muncă disponibile
Liste cu locuri de muncă disponibile și oportunități pentru educație continuă sunt transmise în mod regulat, exclusiv membrilor, prin
intermediul sitului wavma.org, și pe lista electronică Members-L, pentru a oferi tuturor membrilor accesul la cariere în domeniul
medicinii veterinare acvatice.

Networking
Listă electronică de email, WAVMA e-News și Social Media
Asigură networking și dialog între membrii WAVMA, prin intermediul listelor electronice destinate diferitelor categorii de membrii. În
acest mod, se asigură accesul membrilor la o arie largă de expertiză mondială în domeniu. WAVMA e-News, împreună cu grupul
WAVMA de pe Facebook, Twitter și LinkedIn asigură informarea continuă a membrilor și promovează medicina veterinară acvatică.
Participarea ca membru în comitete WAVMA
Prin participarea în diferite comitete WAVMA, membrii au posibilitatea de a-și lărgi rețeaua profesională și de a-și perfecționa
abilitățile transferabile (ex. de management, leadership, comunicare, IT etc.). Aceste activități se constituie adesea, pentru membrii
activi, în oportunități de avansare în carieră și de promovare a medicinii veterinare acvatice.
Apartenența la Organizații Globale
WAVMA este membru asociat al altor organizații internaționale renumite, precum the World Veterinary Association (WVA) și the
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). Aceste colaborări asigură perspectivă, networking și recunoaștere
internațională a medicinii veterinare acvatice și a organizației noastre.

Publicații
Publicația trimestrială a WAVMA, The Aquatic Veterinarian, informează și conectează membrii în mod regulat. În TAV sunt publicate articole
legate de medicina veterinară acvatică precum și evenimente, oportunități de lucru și programe WAVMA interesante și actuale.

Secretariat WAVMA
Adresa poștală: 132 Lichfield Rd., Stafford, ST17 4LE United Kingdom
Telefon: +44 (178) 525-8411
Email: secretary@wavma.org

