IVAPM giúp kết nối kiến thức với
cộng đồng thú y tiên tiến.
—Tammy Grubb, DVM
Pullman, Washington

Tổ chức Học Bổng và Nghiên Cứu IVAPM

IVAPM tự hào cung cấp nguồn tài trợ cho các nghiên cứu độc lập
và ủng hộ các chuyên gia về kiểm soát đau thú y tương lai thông qua
quỹ học bổng của chúng tôi.

Bạn có đặc biệt quan tâm
việc kiểm soát đau không?
Hãy tham gia cùng IVAPM ngay hôm nay
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Tại sao bạn nên gia nhập IVAPM?

Quyền lợi của thành viên trong IVAPM bao gồm các lợi ích sau:

IVAPM mở ra cánh cửa đến
một cộng đồng tuyệt vời
— Nicole Dockrey, DVM, DAAPM
Austin , Texas

• Tiếp cận sự tiến bộ và các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực kiểm soát
đau, bao gồm tài liệu thảo luận trực tuyến, di động và thực tế.
• Tham gia vào Diễn đàn IVAPM, nơi có các thảo luận căn cứ thực tế, những
ca khám bệnh, những nghi vấn, những thông tin mới; nhận xét và quan
điểm từ những phẫu thuật viên, chuyên viên gây mê, kỹ thuật viên và
chuyên viên vật lý trị liệu
• Lộ trình để được cấp chứng chỉ “Bác Sĩ Thú Y Chuyên Ngành Kiểm Soát Đau”
(CVPP)
• Nâng cao kỹ năng kiểm soát đau trong việc điều trị
• Tiếp cận khu vực dành riêng cho thành viên trên trang mạng bao gồm kho
dữ liệu lưu trữ
• Giảm giá cho tạp chí Giảm đau và Gây mê trong Thú Y (trang báo của IVAPM)
• Có cơ hội tham gia vào hội đồng và ủy ban của IVAPM
• Nhận những sản phẩm khuyến mãi bao gồm bằng chứng nhận thành viên
IVAPM, các ấn phẩm thông tin và những hướng dẫn đánh giá đau dành
cho khách hàng.
• Được nhận các poster và chủ đề trong “Tháng Hành Động Vì Cơn Đau Của
Động Vật” (Tháng 9 hàng năm) để giáo dục khách hàng
• Tham dự nhiều hội thảo giáo dục có tài trợ và chuyên sâu về kiểm soát đau
• Giảm giá cho những thành viên đến từ cùng một đơn vị hay bệnh viện
Quan tâm đến việc tham gia IVAPM Xem thêm thông tin tại IVAPM.org

Trở thành “Bác Sĩ Thú Y Chuyên Ngành Kiểm Soát Đau” (CVPP)
Thông tin về IVAPM

Nguồn tài liệu tuyệt vời của bạn về kiểm soát đau trên thú.
Học viện thú y quốc tế chuyên ngành kiểm soát đau (International Veterinary
Academy of Pain Management, IVAPM) được thành lập vào năm 2003. Đây là
diễn đàn tiên phong và là nguồn tài liệu giáo dục cho các chuyên gia thú y quan
tâm đến việc phòng chống, kiểm soát và điều trị cơn đau cho động vật.
IVAPM cung cấp các khóa học chuyên sâu về kiểm soát đau và theo sát nhiều
hội thảo trên khắp nước Mỹ, IVAPM chọn lọc các điểm đến quốc tế thông qua
các ứng dụng đào tạo từ xa. Thêm vào đó, IVAPM còn là một tổ chức được
phép cấp giấy chứng chỉ cho những “Bác Sĩ Thú Y Chuyên Ngành Kiểm Soát
Đau ”(Certiﬁed Veterinary Pain Practitioners, CVPP)
Với tư cách là một tổ chức quốc tế, những thành viên của chúng tôi bao gồm
các bác sĩ thú y, kỹ thuật viên thú y và các nhà chăm sóc sức khỏe động vật đã
có mặt tại 31 quốc gia trên toàn thế giới.

Chương trình CVPP đã phát triển từ năm 2010. CVPP giúp nâng cao kiến thức
kiểm soát đau trên động vật và góp phần đưa việc kiểm soát đau trở thành một
lĩnh vực chuyên sâu. Chứng chỉ này được trao cho những ứng viên đạt được
tiêu chuẩn của IVAPM và vượt qua các kiểm tra về kỹ năng giảng dạy, huấn
luyện và kinh nghiệm trong việc kiểm soát đau.

Tất cả những bác sĩ thú y và kỹ thuật viên có bằng cấp được phép đăng ký và
xét duyệt cấp chứng chỉ CVPP. Đơn đăng ký phải đạt được các tiêu chuẩn sau:
•
•
•
•

Thành viên của IVAPM ít nhất một năm
Hoàn thành đơn đăng ký CVPP
Cung cấp ba sự giới thiệu từ CVPP hay bác sĩ chuyên ngành
Cung cấp chứng từ của các khóa huấn luyện và việc thẩm tra kỹ năng kiểm
soát đau
• Xây dựng hai ca bệnh để nhận xét
• Hoàn thành bài thi CVPP (thực hiện vào tháng 9 hằng năm)
Để tìm hiểu thêm thông tin hoàn thành việc đăng ký, truy cập IVAPM.org

