
ھل لدیك اھتمام خاّص
في معالجة األلم؟

ال بّد من معالجة مریضك من األلم لتأمین حیاة و بیئة
أفضل لھ. دع IVAPM تساعدك في حمایتھ من األلم!

 Tammy Grubb, DVM

        Pullman, Washington

مؤّسسة IVAPM لألبحاث والمنح
تفتخر IVAPM بتمویل األبحاث المستقلّة ومساعدة الخبراء البیطریین المختّصین في

معالجة األلم من خالل تقدیم المنح.
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IVAPM حول
ملجأك األّول واألخیر لمعالجة األلم عند الحیوان

 (International Veterinary Academy of Pain Management, IVAPM) تّم تأسیس
األكادیمیّة البیطریّة الّدولیّة لمعالجة األلم عام ۲۰۰۳ ، وھي منتدى رائد و مصدر تعلیمي

للمھنیّین البیطریین المھتّمین بالوقایة من األلم عند الحیوان ومعالجتھ.

وتؤّمن IVAPM دورات تعلیمیّة متواصلة خاّصة بمعالجة األلم باالضافة إلى عدد كبیر من
المؤتمرات في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة، وتنتقي مواقع دولیّة كما أنّھا تؤّمن التّعلیم عن بعد

وذلك عبر التّطبیقات االكترونیّة.. وإضافةً إلى ذلك، إّن IVAPM تعتمد ال
 CVPP ,Certfiied Veterinary Pain Practitioners. وكونھا منظّمة عالمیّة، تضّم أطبّاء

بیطرییّن وفنیین بیطرییّن وأخّصائیّین  في رعایة الّصحة الحیوانیّة في ۱۳ بلداً.

ما أھمیّة االنضمام الى IVAPM؟
تشمل عضویّة IVAPMفوائد عدیدة وھي:

- التّعّرف على اّخر األبحاث والتطّورات في مجال معالجة األلم عند الحیوان وتضّم مناقشات عن
طریق االنترنت والجھاز الخلیوي.

- المشاركة في المنتدى الذي تنظّمھ IVAPM الذي یضّم النّقاشات االلكترونیة واالستشارات
الطّبیة واالستفسارات واألخبار وطرق االستعراض  ووجھات النّظر حول الّرعایة األّولیّة

والجراحین وأطبّاء التّخدیر والفنّیین والمتخّصصین في مجال إعادة التّأھیل.
.Certified Veterinary Pain Practitioners (CVPP) شّق مسار نحو االعتماد في -

- خلق استراتیجیات لنشر الخدمات التّطبیقیة لمعالجة األلم.
- تمتّع األعضاء بشكل حصرّي بامكانیّة  زیارة قاعدة البیانات المؤرشفة للموقع.

- تخفیض كلفة االشتراك في جریدة IVAPM الّرسمیّة والتي تحمل عنوان
.Veterinary Anaesthesia & Analgesia 

.IVAPM تأمین فرص المشاركة في لجان و مجالس -
- تأمین لوازم ترویجیّة بما فیھا شھادة باالنتساب ل IVAPM ومنشورات وارشادات للمالك.

- نشر الملصقات وكتابة مقاالت تتعلّق بشھر الّتوعیة ضّد األلم عند الحیوان والمخّصص كّل شھر
أیلول بھدف توعیة الّزبائن وتثقیفھم.

- المشاركة في المشاریع المدعومة من خالل المؤتمرات التي ترعى التّعلیم المتواصل لمعالجة األلم.
- االستفادة من حسم لعدد من األعضاءالذین یعملون في العیادة أو المستشفى نفسھا.

IVAPM.org ؟ زرنا على IVAPM أترغب باالنضمام الى

كیف تصبح طبیباً بیطریّاً مختّصاً في معالجة األلم عند الحیوان CVPP؟
تّم  تطویر منھج CVPP عام ۲۰۱۰  وھو منھج یسمح بتنمیة المعرفة في معالجة األلم عند

الحیوان ویضفي مصداقیة على التّخّصص في ھذا المجال. ویمكن منح ھذه الّشھادة للمرّشحین
الذین یستوفون الّشروط الّالزمة لالنضمام ل IVAPM والذین خضعوا لالختبارات والتّدریب و

یتمتّعون بالتّجربة الكافیة في ھذا المجال.

یمكن لجمیع األطباء البیطریین والفنّیین البیطریین المعتمدین بالتأھّل بتقدیم طلب للحصول على
لقب CVPP. ویجب على المتقّدم بھذا الطّلب أن یستوفي الّشروط التّالیة:

- أن یكون عضواً في IVAPM لمّدة سنة على األقّل.
.CVPP أن یمأل استمارة -

- أن یرفق طلبھ بثالث رسائل توصیة من قبل عضو في CVPP أو محترف.
- أن یقّدم ما یثبت تعلّمھ المستمّر وما یؤّكد مھارتھ في معالجة األلم.

- أن یكتب حالتین دراسیتین بھدف المراجعة.
- أن ینجح امتحان الّدخول CVPP الذي یقام سنویّاً في شھر أیلول/سبتمبر.

IVAPM.org لمعرفة المزید من المعلومات أو لملئ االستمارة، زورونا على

“IVAPM has opened a door 

to an amazing community” 
—  Nicole Dockrey, DVM, DAAPM  

Austin , Texas


