WAML

informações para contato

Denise McNally, Diretora Administrativa
worldassocmedlaw@gmail.com
Passos para se tornar um membro (online) (online)
• Visite o nosso site web www.thewaml.com
• Preencher o formulário de candidatura
• Pagar a taxa de inscrição e quotas primeiro
ano para um total de US$ 200
• Comitê Executivo analisa a sua aplicação
• Após a aprovação, você receberá uma carta de boas vindas e Certificado de Filiação

www.thewaml.com
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Associação Mundial
de Direito Médico

Mundial e Reuniões Internacionais
A WAML organizou reuniões em todo o mundo
• Ghent, Bélgica (1967)
• Washington, DC, (1970)
• Ghent, Bélgica (1973)
• Manila, Filipinas (1976)

Durante um Congresso
• Preencher o formulário de aplicação
• Pagar taxa de inscrição e quotas primeiro
ano para um total de US $ 200
• Aplicação serão analisadas as credenciais adequadas
• cartão de membro temporário emitido
• Certificado de Adesão serão enviados separadamente

• Ghent, Bélgica (1979) para (1991)
• Jerusalém, Israel (1994)
• Sun City, África do Sul (1996)
• Lago Balaton, Hungria (1998)
• Helsinki, Finlândia (2000)
• Maastricht, na Holanda (2002)
• Sydney, Austrália (2004)
• Seul, na Coréia (2005) *

Filiação anual

• Toulouse, França (2006)

• anuidade é de US $ 100 USD

• Beijing, China (2008)
• Zagreb, Croácia (2010)
• Maceió, Brasil (2012)
* Congresso Internacional

O Objetivo do
Associação Mundial de Direito Médico
www.thewaml.com

Benefícios aos
Membros

www.thewaml.com

A Associação Mundial de Direito Médico (WAML)
foi fundada em 1967 para incentivar o estudo jurídico sobre a saúde, a
medicina legal e a bioética e explorar as formas pelas quais estas ciências
podem ser utilizadas para benefício da humanidade e dos direitos humanos.

• Aderir à WAML significa ser parte de uma organização profissional de
prestígio com laços estreitos com a Organização Mundial de Saúde. Ela
permite aos seus membros ser parte da cena internacional no Direito da
saúde, da medicina legal e da bioética

• Estes conceitos têm ainda mais importância para o século XXI do que tiveram
nos últimos cinquenta anos.

• A participação em atividades WAML e o exercício de funções, servindo em
comissões e estar envolvido em grupos de estudo permite uma interface
real com colegas internacionais e uma chance de aprender e de ensinar
em conjunto com os líderes mundiais nos campos que se relacionam com o
Direito Médico e partilhar interesses mútuos

• O direito da saúde, da bioética e da medicina legal, no século XXI, será
necessariamente diferente daquele do século passado, tanto na sua essência
como no seu alcance, mas a filosofia que esteve na base da formação de
WAML continua tão válida hoje como anteriormente.
• Pessoas qualificadas são essenciais para a formulação de novos conceitos
e aconselhar quanto à sua aplicação no âmbito da evolução do direito,
medicina e bioética.
• É dever dos líderes de hoje, não só para construir a estrutura e estabelecer
os procedimentos que constituem o direito médico e a medicina legal de
amanhã, mas também respeitar a humanidade e promover os direitos
humanos. Esta necessidade não tem de, e não vai, mudar!
• O papel do WAML continua tão válido hoje como foi em 1967. O mundo
está se tornando menor, a capacidade de compartilhar ideias cada vez maior,
e a medicina e o conhecimento jurídico estão se expandindo a um ritmo
crescente.
• A WAML oferece a oportunidade para pessoas que partilham estes
pensamentos de se unirem em escala internacional, para atender às
necessidades das sociedades que representam e para partilhar as suas
experiências e sabedoria num espírito de solidariedade.

• O contato com outros membros abre portas a ganhar com sua experiência,
conhecimento e sabedoria
• Os membros recebem a revista trimestral Medicina e Direito e o boletim
informativo trimestral elaborado por membros da Associação
• Os membros gozam de desconto para atividades da WAML, o Congresso
Mundial e outros produtos
• Certidão de Filiação confirma que o membro tenha sido
aceito no palco mundial do direito à saúde, medicina
legal e bioética
• Há uma oportunidade de participar do Conselho de
Presidentes e de influenciar a conduta tanto de
associação local, quanto da WAML. Ela oferece acesso
às organizações locais para a experiência combinada
de muitos grupos, semelhante à sua própria, e permite
que os líderes no campo de um fórum muito maior
para desenvolver procedimentos que espelham o
melhor do mundo

