COMO POSSO ME ASSOCIAR?

BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO

Associe-se a Associação de Mulheres Médicas do seu
país.

Voz política global em assuntos de saúde

Se não houver associação nacional encorage suas
colegas a fundar uma.
Você também pode se associar diretamente a MWIA
como membro individual se não houver uma associação de médicas no seu país.

➤ Unir forças, co-desenvolver campanhas, defender os
direitos das mulheres

MEDICAL WOMEN‘S
INTERNATIONAL ASSOCIATION

MWIA

➤ Criar uma mudança sustentável como membro de
uma ONG ativa na ONU e OMS
➤ Formar plataformas regionais, aumentar o alcance e
combinar forças
Fortalecer e aumentar o papel das mulheres médicas
nas decisões

Medical Women‘s International
Association (MWIA)
Secretary-General
E-mail: secretariat@mwia.net
Website: http://www.mwia.net

➤ Promover a irmandade em países onde a política não
consegue fazê-lo!
➤ Participar em comitês e grupos de trabalho da MWIA
para influenciar diretamente o trabalho e a direção
estratégica da MWIA
Participação em atividades internacionais de pesquisa
➤ MWIA atua em estudos multicêntricos e propostas de
trabalho.

Twitter@MedWIA
https://www.facebook.com/mwia.network/
https://www.facebook.com/groups/mwia.network/
https://www.facebook.com/groups/youngMWIA/

➤ Participar de pesquisas iniciadas pela MWIA sobre temas de interesse da entidade como a violência contra
mulheres, o assédio sexual, sendo uma contribuição
valiosa para campanhas nacionais
➤ Desenvolvimento de material educacional específico
para a região: os projetos incluem manuais e workshops sobre sexualidade de adolescentes, integração
de gênero e módulo de ensino sobre violência.

www.mwia.net

POR QUE PARTICIPAR DA MWIA?

ESTRUTURA

ATIVIDADES

MWIA É UMA ASSOCIAÇÃO DE MÉDICAS E ESTUDANTES
DE MEDICINA AS QUAIS REPRESENTAM AS MULHERES
DE TODOS OS SEIS CONTINENTES E OITO REGIÕES

Executivo pela Vice-Presidente Regional. A presidente,
a presidente eleita, a tesoureira, a secretária geral e as
vice-presidentes regionais são eleitas pelos membros
da MWIA. As regiões são as seguintes:

➤ Participação com caráter consultivo
- Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das
Nações Unidas
- Departamento de Informação Pública
- Organização Mundial da Saúde (OMS)

MWIA foi fundada em 1919. É, portanto, um dos órgãos internacionais profissionais mais antigos, não é
sectário e sem fins lucrativos.
Atua como uma organização internacional não governamental (ONG) de médicas e estudantes de medicina
de diferentes países e culturas em todo o mundo.
➤ MWIA tem voz e influência sobre questões de
interesse para médicas como equilíbrio entre o
trabalho e a vida pessoal, licença de maternidade,
progressão na carreira, combate à discriminação,
orientação de jovens médicas e estudantes
➤ MWIA propõe e apóia projetos científicos relacionados à saúde e ao bem-estar – de caráter
regional, nacional e mundial
➤ MWIA desenvolveu módulos de treinamento
para médicos, versando sobre a perspectiva de
gênero, violência contra mulheres e meninas bem
como a sexualidade adolescente
➤ A MWIA serve como uma plataforma para
médicas e estudantes para promover o diálogo
e a ação em diversas questões de saúde de importância internacional, como a mutilação genital feminina, a saúde reprodutiva das mulheres, a
mortalidade materna e infantil

NORTE DA EUROPA
EUROPA CENTRAL
SUL DA EUROPA
AMÉRICA DO NORTE
AMÉRICA LATINA
ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA
ÁSIA CENTRAL
PACÍFICO OCIDENTAL

➤ Organização de oito reuniões regionais por
triênio.
Near East and Africa

Southern Europe

North America

Central Europe

Central Asia

Northern Europe

Latin America
Western Pacific

➤ Congresso Internacional e Assembléias Gerais são realizadas a cada 3 anos em vários países do mundo. As Assembléias Gerais determinam a política administrativa.
A MWIA tem um Interesse Especial nas Médicas Jovens e Estudantes de Medicina e para elas temos um
grupo (yMWIA).
Este grupo foi fundado em nosso congresso de Gana em
2007, com base em seu antecessor, o Fórum Jovem. É
uma oportunidade para as jovens profissionais se encontrarem e discutirem questões relevantes para elas em
suas vidas e carreiras.
Os membros das associações nacionais ou um membro
individual com menos de 40 anos podem participar deste grupo. Inscreva-se em http://mwia.net/young-mwia/

As propostas dos membros são submetidas à Assembléia Geral para aprovação e adoção formal
➤ Os manuais são desenvolvidos a partir de temas como a integração de gênero e a sexualidade de adolescentes.
➤ As informações sobre problemas de saúde
atuais são compiladas.
➤ Comunicações gerais e redação de declarações e comunicados de imprensa.

