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  לחברי האיגוד שלום רב
 

 16/09/201 - 19/09/201 פראג    - לאורטופדיה וטראומטולוגיה בינלאומיהאיגוד ה – SICOTכנס :   הנדון
  

SICOT  וחברים בו כיום רופאים רבים  1919 - הוקם בולאורטופדיה וטראומטולוגיה  האיגוד העולמיהינו
ם האורטופדיה בעולם בכל התחומים השונים  פעילות סיקוט מוקדשת לקידו  .מדינות בעולםלמאה  מעל

מדינת ישראל זכתה לארח את  .SIROTבת העוסקת במחקר בסיסי וקליני באורטופדיה הקרויה  וכולל חבר
ימים הכולל את איגודי סיקוט  4בן " גדול"מדי שלוש שנים מתקיים כנס . 1972 -ב כנס סיקוט הבינלאומי

 2008 - בהונג קונג בהאחרון התקיים (והטראומטולוגיה פדיה וסירוט ואיגודים שונים בתחומי האורטו
מתקיימים כל שנה עוד שניים או שלושה , בנוסף). 2011 - בכיה 'פראג צמיועד להתקיים בהבא " גדול"וה

בשנים  .בשיתוף עם האיגוד האורטופדי המקומי במדינות שונות שלושה עד ארבעה ימיםכינוסים נוספים בני 
  , טנברג שבדיהוגוב, בפאטיה תאילנד קונג -הונג , שנחאי סין , במרוקו מראקשבכנסים התקיימו האחרונות 

  
 2014 - בו, דובאיב 2012 -ובהמשך ב) 2011ספטמבר  6-9(פראג צכיה הכנסים הבאים יתקיימו ב

ה "לארץ ואשר מתוכנן אי 2013אנו עושים כעת את כל המאמצים להביא את כנס סיקוט   .ברזילב
משלחת של אחרון בירושלים כנס האיגוד הב שהתהלצורך זאת   .2013שלים באוקטובר להתקיים בירו

  בבניני האומה בישראל 2013נשיא סיקוט וסגנו כדי לבדוק האם ניתן לארגן את כנס 
  

הנחשב בעיתון יוקרתי , INTRERNATIONAL ORTHOPEDICSלסיקוט יש עיתון אורטופדי משלו הקרוי 
וכן עיתון נלווה , כבר נתפרסמו בו עבודות רבות של אורטופדים מישראלוגבוה  IMPACT FACTOR עם 

לפני מספר (בו נכתבות כתבות על האורטופדיה במדינות שונות בעולם , SICOT NEWSLETTERהקרוי 
תבה על נתפרסמה כ  2006בגליון דצמבר ו  שנים נתפרסמה בו כתבה על ניתוחי הטראומה במדינת ישראל

   , )"בית חולים בישראל תחת אש"חת הכותרת ת 2006מלחמת לבנון 
  

 בחינםמאפשרת קבלתו , בהשתתפות בכינוסים אלה הנחה משמעותיתמקנה  )SICOT(איגוד חברות ב
 חינם מאפשרת הצטרפות, אחת לחודשיים, )SICOT )INTERNATIONAL ORTHOPEDICSשל עיתון 

ומצגות ללא תשלום , הרצאות, יםי כך קבלה חינם של חומר לימודי בצורת מאמר"וע, SICOTלאתר 
וכן מאפשרת קבלת מילגות להשתלמות ברחבי העולם בתחומים שונים של , בנושאים רבים ומגוונים

באינטרנט  SICOT הרשם כחבר או להרשם לכנס דרך אתרניתן ל  .האורטופדיה והטראומטולוגיה
לאחר הכניסה לאתר זה  ניתן דרך לקבל פרטים על האיגוד ומטרותיו   .orghttp://www.sicot. באמצעות

לחברים (  INTERNATIONAL ORTHOPEDICSלהכנס לעיתון , והפעילויות השונות המתקיימות בו
קבל פרטים ל ,וכן לפרסומים נוספים אחרים של האיגוד SICOT NEWSLETTERלהכנס לעיתון , )בחינם

לקבל מידע על כינוסים שונים במסגרת , לחברות בסיקוט טפסי הרשמה" הוריד"על החברות באיגוד ול
SICOT על ו, על מלגות שונות הניתנות למומחים צעירים ולמתמחיםו, ובמסגרת איגודים וחברות בת אחרים

  .  .ולהרשם לכנסים השונים  הפעילות החינוכית אקדמית של האיגוד
  

שנתית כיום עומדת על הרשמה הדמי ה. קורא להצטרפות חברים חדשים לשורותיו SICOTאיגוד 
125EURO   )(חבר פעיל"וזאת כ 40עבור מומחים מעל לגיל  לשנה בלבד )דולר 160 -כ "ACTIVE 

MEMBERS.(   60יכולים להצטרף במחיר מוזל של  40מתמחים ומומחים צעירים מתחת לגיל EURO 
במשך תקופה של עד לשש שנים וזאת , ל"וזכאים לאותם ההטבות הנבלבד ) שנהדולר ל 75-כ(לשנה 

      ).ASSOCIATE MEMBER" (חבר נספח"כ
  

, פראגתשלום דמי ההרשמה לכנס בב 25%של עד כמעט הנחה הניכרת הבעיון באתר ניתו להתרשם מ
חבר התשלום דמי המחיר עבור  15.05.11כאשר לנרשמים עד , "אינם חברים"לעומת אלה ש" חברים"ל

 אירו של הרשמה לכנס לאלה שאינם חברים 350אירו לעומת  275עם ההשתתפות בכנס הוא  יחד
שום בזמן יאירו בר 600אירו לעומת  470-ו, 23.7.11אירו ברישום עד  450אירו לעומת   370  -ובהתאמה
   .סההרשמה לכנהחבר יחד עם דמי ב"  מתמחים חברים"לישנה הנחה גם   .הכנס עצמו
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מאפשרת הנחות גבוהות יותר מאשר תשלום בתקופה מאוחרת יותר או בתקופת " מוקדמת"הרשמה 
  כדלהלן, הכנס עצמו

  
Prague  2011 

Registration fees (EUR) 
International 

Registration fees in EUR 
(25% VAT excluded) 

Early 
(until 15 May 

2011) 

Normal 
(16 May-25 July 

2011) 

On-site 
(5-9 September 

2011) 

SICOT/SIROT members  150 250 350 

Non-members 350 450 600 

SICOT Associate 
Members 

75 100 150 

Non-Member Trainees 150 175 250 

  
   
 

  http://www.sicot.org סיקוטדרך אתר , זאת.  15.1.11ניתן עדיין לשלוח אבסטרקט לכנס פראג עד 
  

האיגוד העולמי לאוטופדיה וטראומטולוגיה  תתרום רבות להעשרת הידע  – SICOT - אין ספק שהצטרפות ל
  .בישראל  והניסיון אצל הרופאים

  
  
  

  בברכה                                                                  
  
  

  
  וולפין גרשון' פרופ  

  אורתופדיה' נהל מחמ                  
  נהריה, ח לגליל המערבי"ביה                  

  


