
 

ISONG  

, מרחבי העולם מקצועית קבוצה היא
את ו הסיעוד מקצוע את המשרתת

 עוסקות אחיות, העולם ברחבי. הציבור
 בכל  בבריאותבגנטיקה וגנומיקה 

 המחקר, החינוך, המדיניות של רמותה
מקדמים בברכה  אנו. הקלינית והעשייה

 על ושמחים נקודות מבט חדשות
 להצטרפותם של חברים ההזדמנות

. העתיד שיהיו מעורבים בעיצוב, יםחדש
 ISONG להצטרף אתכם מזמינים אנו

 !היום
 

 

 

 

 

 

 החזון שלנו

בבריאות באנשים תוך התחשבות לטפל 
לאורך החיים  שלהםהגנטית והגנומית 

 חולי.הבריאות והועל פני רצף 

 השליחות שלנו

 אתולשרת  הסיעוד מקצוע אתלפתח 
 הקידום את מטפחת ISONG. הציבור
 ושל קהילת חבריה של והמקצועי המדעי

ומדגישה תהליכים של  ;בכללותה הסיעוד
 של וניהול יישום, פרשנות, גילויחקירה ו

 הציבור בריאות לקידום, גנומי מידע
בחשיפה  תומכת ISONG. ורווחתו

לגנטיקה  ציבוריתוהרחבת המודעות ה
 בבריאות. גנומי במידע ושימוש בריאותב
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הארגון הבינלאומי של אחיות 
גנומיקה בגנטיקה ובבגנטיקה עוסק 
מחקר בחינוך, בבבריאות, 

מקצועית מצוינותבו . 
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+1 (412) 344-1414 

Linda@isong.org 

 

www.isong.org 



 

 הצטרפו אלינו

Member level               1-Year             3-Year 

Full                                   $150               $350 

Retired                            $100               $250 

Affiliate                           $100               $250 

Student                           $100                N/A 

 

 מציעה ISONG, ולהכללה לגיוון מתוך מחויבת
 ת לאחיות ממדינותחברות בעלות מופחת שנת

 בקר. העולמי הכלכלי המדד בסיס על מתפתחות
 .נוסף מידע לקבלת www.isong.org בכתובת

 

 

 

 

 

 
 

  

 בארגון היתרונות של חברות

  ופיתוח חונכות, תיולהשתלמו הזדמנויות 
 .מקצועי

  בגנטיקה וחשיפה למחקרים פורצי דרך גישה, 
 תעסוקתיות להזדמנויות, חינוכיות לתוכניות
 .מחקר ולמענקי

  הוראה משאבי, להדרכת מטופלים  כלים 
 .webinars –מקוונים  וסמינרים

  לאינטראקציה אינטלקטואלית הזדמנויות ,
 ולרשתות, לפרסומים, מידע מקצועיים לחילופי

מדינות  13ביותר מ  עמיתים מקצועיות עם
 .וגנומי גנטי העוסקים בסיעוד

 

  בלבד וחברות חבריםלד המיוע לפורטל גישה 
באמצעות  פעולה לשיתופי הזדמנויות המקנה

 .פרופיל מקצועיהכוללת גם  ספריית חברים
 
  השנתי הכנס עבור מופחתים הרשמה דמי 

 .וגנומיקהגנטי  סיעודב ISONG העולמי של 
 
  יוצאות דופן להנהיג את הארגון הזדמנויות, 

 תופיובשי בוועדות, בוועד המנהל תפקידים כולל
, מקצועיים ארגונים עם תכופים פעולה

 .ממשלתייםו פוליטיים, רגולטוריים
 
 בעלות  המוצעים מקווניםחינוכיים  סמינרים

  .לחברי וחברות הארגון מופחתת
  

 

  

 הכנס השנתי

 האירוע הוא ISONG הבינלאומי של  הכנס
 השנה של המוביל מקצועי-האקדמיהבינלאומי 

. גנטיקה ובגנומיקההעוסקות ב אחיות עבור
במהלך . דופן מדעית יוצאת לכנס יש תוכנית

התומכות  הכנס המשתתפים ייחשפו למצגות
מדעי  בתחום, להנהיג ולחדש ביכולת להוביל
 .של סיעוד גנטי וגנומיהולך ומתפתח 

 השבוע במהלך מסורתי באופן הכנסים נערכים
בעבר התקיימו . חודש נובמבר של הראשון

 ,קליפורניה, דייגו סן, אירלנד, דבליןהכנסים ב
 .קוויבקו מונטריאל

 :יתקיים שלנו הקרוב קונגרסה
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                     Wyndham San Antonio,  
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