
 

ISONG  

Osallistava ammatillinen ryhmä hoitoalan 

ja tavallisen kansalaisten palveluksessa. 

Kansainvälisesti sairaanhoitajat 

osallistuvat geneettiseen ja genomiseen 

terveydenhuoltoon kaikilla politiikan, 

koulutuksen, tutkimuksen ja kliinisen 

käytännön tasoilla. Kuulemme 

mielellämme uusia näkemyksiä ja 

toivotamme jokaisen uuden jäsenen 

lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme 

muovaamaan yhdessä tulevaisuutta. 

Kutsumme teidät ISONG:in jäseneksi jo 

tänään! 

 

 
 

 

 

Visiomme  

Hoitaa ihmisten geneettistä ja genomista 

terveyttä koko elämänkaaren ajan sekä 

terveyden ja sairauden jatkumon kaikissa 

vaiheissa. 

. 

Missiomme  

Palvella sekä hoitoalan ammattilaisia että 

tavallisia kansalaisia. ISONG vahvistaa ja 

puolustaa jäsentensä ja hoitoalan yhteisön 

tieteellistä ja ammatillista kehittymistä 

genomitiedon tutkimisessa, tulkinnassa, 

soveltamisessa ja hallinnassa. Tavoitteena 

on edistää kansalaisten terveyttä ja 

hyvinvointia. ISONG edistää yleistä 

tietämystä genomisesta terveydestä ja 

genomitiedon hyödyntämisestä. 
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The International Society 

of Nurses in Genetics 

ISONG 

on maailmanlaajuinen hoitotyön 

asiantuntijaorganisaatio, joka on 

erikoistunut terveydenhuoltoon, 

koulutukseen, tutkimukseen ja 

apurahoihin genomiikan alalla. 
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+1 (412) 344-1414 
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www.isong.org 



 

Liity järjestöömme!  

Jäsenyyden taso     1- vuotinen      3- vuotinen 

Täysi jäsen                 $150 USD       $350 USD 

Eläkeläinen               $100 USD       $250 USD 

Kannattajajäsen      $100 USD       $250 USD 

Opiskelija                  $100 USD    ei saatavilla 

 

Koska ISONG vaalii monimuotoisuutta ja 

osallisuutta, se tarjoaa yksivuotisen 

jäsenyyden alennettuun hintaan 

kehittyvien maiden kansalaisille perustuen 

kansainväliseen talouden indeksiin. 

Lisätietoja löydät osoitteesta 

www.isong.org. 

 
 

 
 
 

 

  

Jäsenyyden hyödyt 

 Mahdollisuuksia jatkokoulutukseen, 

mentorointiin, ammatilliseen kehittymiseen 

ja verkostoitumiseen toisten geneettiseen 

hoitotyöhön erikoistuneiden 

sairaanhoitajien kanssa 13+ eri maasta. 

 Mahdollisuus saada viimeisimmät 

genetiikan tutkimustiedot, osallistua 

koulutusohjelmiin, saada tietoa 

työmahdollisuuksista ja hakea 

tutkimusapurahoja. 

 Potilaiden opastuksen työkaluja, 

opetusresursseja ja webinaareja.  

 Vain jäsenille tarjottavan portaalin 

käyttöoikeus: yhteistyömahdollisuuksia ja 

jäsenluettelo/-profiilit.  

 Vuosittaisen ISONG World Congress on 

Nursing and Genomics -konferenssin 

rekisteröintimaksu alennettuun hintaan.  

 Ainutlaatuisia johtamiseen liittyviä 

mahdollisuuksia, kuten johtoryhmien ja 

komiteoiden jäsenyyksiä sekä tiuha 

yhteistyö maailmanlaajuisten 

ammatillisten, sääntelyyn liittyvien, 

poliittisten ja hallinnollisten 

organisaatioiden kanssa.  

 Alennettuun hintaan tarjotut koulutus-

webinaarit, joiden avulla voi 

jatkokouluttautua itselle parhaiten 

sopivaan aikaan ja joiden arvioinnista saa 

todistuksen. 

 

  

Vuosittainen kongressi   

ISONG World Congress on tärkein 

genomiikkaan erikoistuneiden 

sairaanhoitajien vuosittainen 

koulutustapahtuma. Kongressin 

osallistujilla on erinomainen mahdollisuus 

osallistua esityksiin, joiden avulla he 

voivat kartuttaa johtajuuteen ja 

innovointiin liittyvää osaamistaan 

geneettisen ja genomisen hoitotieteen 

kasvavalla alalla.  

Kongressi järjestetään perinteisesti 

lokakuun viimeisellä tai marraskuun 

ensimmäisellä viikolla. Aiemmin kongressi 

on järjestetty mm. Irlannin Dublinissa, 

Yhdysvaltain San Diegossa ja Kanadan 

Montrealissa. Seuraavan ISONG:in 

kongressin aika ja paikka:  

8-10.11.2019 

Wyndham San Antonio Riverwalk 

San Antonio, Texas USA 

 

 


