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ברוכים הבאים לקבוצת התמיכה ע"י עמיתים של חולי נא"ט ישראל
Contact PMENETS@gmail.com תשלוםاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ צור קשר
 הרשמה והִ שׁתַ תְ פוּת הם תמיד ללאاﻟﺑرﯾد.
. דוגמת בני משפחה וחברים המסייעים להם, החברות בקבוצה מוגבלת לחולי נא"ט ולמטפלים בהם בלבד.ההצטרפות לקבוצה זו הינה בהרשמה בלבד
 ארצות,  הייתי חלק מהנהלת קבוצת התמיכה לחולי נא"ט באטלנטה ג'ורג'יה.2006  אובחנתי בנא"ט אילט סאל בשנת.שמי מיכאל רוזנברג ואני מייסד הקבוצה
 מודל שהוכיח את עצמו כיעיל מאד במתן מידע ותמיכה, עיצבתי את מודל מנא"ט בקבוצת תמיכת העמיתים בארה"ב.הברית במהלך שמונה השנים האחרונות
: מטרת הקבוצה הינה.לחולים ומטפלים ובהנחייתם כיצד לנהל את המחלה ולהיות אחראים בעצמם על ניהול הטיפול הרפואי
יצירת פורום אינטרנטי לשיתוף מידע רפואי המבוסס על נסיון אישי
מתן אפשרות למטפלים ללמוד ביחד כיצד לתמוך בחולי נא"ט בחיי היומיום
תיאום פגישות תמיכה אזוריות תקופתיות במיקומים קרובים ככל האפשר למגורי החולים
מתן במה פתוחה לשיתוף בידע ונסיון אישי ודיסקרטי אודות חיים עם נא"ט וקבלת טיפול רפואי
Welcome to the Middle East NET Patients Peer-to-Peer Support
. חיינוgroup.
אני מזמין אתכם להצטרף כחברים לקבוצה ולסייע לכולנו לחיות עם המחלה תוך שיפור איכות
Joining and participating in this group is and always will be FREE.
מיכאל רוזנברג
This group is by invitation only and only NET patients and their personal care-givers e.g. family and friends who assist them may be members.
My name is Michael Rosenberg and I am the founder of this group. I was diagnosed with NET Islet Cell Carcinoma in 2006.I have been the co-leader
of the NET support group in Atlanta, Georgia USA for the past eight years. I have modeled MENETS on the peer-to-peer support groups in the USA
which have proved to be very effective in educating patients and their caregivers as well as teaching the patients to become their own "case
managers' responsible for coordinating their own medical care.
The purpose of the group is to provide:
1. An online forum for sharing medical information based on personal experience
2. Enable caregivers to learn together how to support the NET patients on their life
3. Coordinate periodic support meetings in locations as close as possible to the NET patients
4. Enable open, private and confidential sharing of information about living NET and receiving medical care.
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Michael Rosenberg, 65
2006 - Neuroendocrine Cancer - Islet
Cell Diagnosis
2006 - Whipple Surgery - MD
Anderson Cancer Center, Houston,
Texas
Sandostatin LAR - 2Y
Sandostatin LAR / Pazopanib - 21M
Sandostatin LAR / Afinitor 5mg - 2Y
Lanreotide 120 / Afinitor - 3y

➢ 2009 - 2017 - Co-Leader of
Peer-to-Peer Georgia NET Support
Group
➢ Patient Advocate for Cancer
Treatments and NET research
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65 - מיכאל רוזנברג
 סרתן נאורואנדוקריני-  דיאגנוזה- 2006
Islet Cell לבלב
MD ANDERSON ניתוח וויפל- 2006
CANCER CENTER, HOUSTON,
TEXAS
 שנתים- סנדוסתתין
 חודשימ21 - סנדוסתתין ופזופאניב
 שנתים- סנדוסתתין אפיניתור
 שנים3 -  ואפיניתור120 לנראותיד
 אחד משני המנהיגים של- 2017 - 2009
לאוזן לחולי סרתן-קבוצת תמיכה פה
נאורואנדוקריני בג'יורג'יה ארצות הברית
תומך חולי ומכקר סרתן בארצות הברית
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1. An online forum for sharing
medical information based on
personal experience
2. Enable caregivers to learn together
how to support the NET patients on
their life
3. Coordinate periodic support
meetings in locations as close as
possible to the NET patients
4. Enable open, private and
confidential sharing of information
about living NET and receiving
medical care.
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 יצירת פורום אינטרנטי לשיתוף.1
מידע רפואי המבוסס על ניסון אישי
 מתן אפשרות למטפלים ללמוד.2
ביחד כיצד לתמוך בחולי נא"ט בחיי
היומיום
 תיאום פגישות תמיכה אזוריות.3
תקופתיות במיקומים קרובים ככל
האפשר למגורי החולים
 מתן במה פתוחה לשיתוף בידע.4
ונסיון אישי ודיסקרטי אודות חיים עם
נא"ט וקבלת טיפול רפואי
תמיד ללא עלות להירשם ולהישתתף
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תמיד ללא עלות להירשם ולהישתתף
ALWAYS FREE TO JOIN AND PARTICIPATE

