Caros amigos:
Gostaria de informá-los sobre os principais benefícios de ser membro da
IUGA:
• `Assinatura eletrônica do International Urogynecology Journal (IUJ), com
12 volumes anuais. A mais importante revista científica de Uroginecologia;
• Descontos significativos nas inscrições para o Anual Meeting da IUGA,
Simpósios Internacionais e Regionais;
• ` Acesso gratuito e ilimitado à “IUGA Academy”, nosso portal de
aprendizado online, com palestras ( adicionadas mensalmente) e material das
Reuniões Anuais da IUGA, vídeos cirúrgicos e muito mais;
• Possibilidade de assistir a todos os webinars quando quiser. (18 ) Webinars
organizados nos últimos 12 meses, incluindo webinars regionais na África e
sessões interativas em inglês e espanhol.
• Oportunidade de acessar uma bolsa de pesquisa ou de observador;
• Conta gratuita e ilimitada para uso do “IUGA Surgical Database”, para
auxiliar na auditoria dos resultados cirúrgicos das cirurgias uroginecológicas;
• Inclusão no diretório "Encontre um Provedor";
• Oportunidade de participar do PROTECT (Prevenção e Reparo de
Episiotomia de Trauma Perineal por meio de treinamento coordenado) – um
programa de treinamento de 4 etapas da IUGA para membros interessados
em aumentar sua experiência em OASIS tornando-se um instrutor de
tratamento de OASIS treinado no PROTECT;
• Descontos em materiais informativo-educativos para pacientes e em
produtos para seu consultório através da loja virtual IUGA.
• Contato e atualização periódica da IUGA, em relação a programas e novas
oportunidades de aprendizado para compartilhar conhecimento.
• Oportunidades para influenciar o campo da prática uroginecológica diária;
• Possibilidade de se tornar um voluntário IUGA, fazendo parte dos “comitês
IUGA”, “Grupos de Interesse Especial” (13 SIGs diferentes), “Working

groups” , publicações e outros projetos especiais; Faça perguntas,
compartilhe ideias e faça networking com colegas com interesses
semelhantes no “E-Discussion Forum”;
• Conexão contínua com a rede global IUGA: mais de 3.000 colegas e
líderes da indústria local e internacional;
• 25% de desconto em todos os livros publicados pela Springer.
JUNTE-SE A IUGA! VISITE-NOS EM WWW.IUGA.ORG/JOIN
Sinceramente,

Dr. Jorge Milhem Haddad
President, International Urogynelogical Association (IUGA)
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Clinics Hospital of University of São Paulo, Brazil

