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Very good meeting, as it gave voice to the patients and their 

caregiver. 

Congratulations to all! 

Proposition for the next one: Give more time for caregivers, 

even if patients need to have more time. 

 

 

Thank you for organizing this informative important 

conference. And, as always, a special thank-you to Dr Glasberg for 

the highly professional care she has provided for many years. 

                                                                  

                                                                      C.L.H 
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 משוב

 

 . נפלא

 ארגון מצוין. קהל ומרצים מעולים.

 א.נ     

 

ה ובתור רופאת משפחה, אף פעם לא כנס מעולה, יוצא מן הכלל. אני, בתור חול

 בכנס של מטופל ומטפל. השתתפתי

 הרבה חדש, הרבה תקווה. תודה למארגנים, תודה מיוחדת לדר' סימונה גלסברג.

 

 ג.א.      

 



 

אנושית ומידע עדכני למטופלים  תכנס שחיוניותו רבה: ביטוי של סולידריו

אן, כמובן, לחולים. הכנס ולרופאים כאחד. מפגש הרופאים שתורם לניסיונם, ומכ

 כביטוי הולם למוניטין המוצדק של הרפואה הישראלית.

ולהודות נתן, להחמיא למארגנים, -ארגון למופת והזדמנות עבורי, דר' פיליפ בן

 להם על נכונותם לעשות למען הזולת.

 איחולי לאריכות חיים ובריאות טובה.

 הכותב הינו הנו מטופל של דר' אושר, איכילוב.

 ב.א        

 

 

 של רופאים וחולים כיחידה אחת.  –שילוב מיוחד, יוצא דופן וראוי ללמידה 

, על כל תתי NETהמתמודדים עם  למידה משמעותית מספורי התמודדות של

ההתמיינות של המחלה המורכבת )מהידע הרפואי שהוצג ע"י הרופאים 

 המומחים(.

יחסות לכל היבטי בהערכה רבה על יצירת מודל המאפשר בניית עתיד התי

 כל הכבוד!גוף/נפש/רוח ברפואה הומניסטית. 

 

 

 ארגון מעולה של הכנס.

ניין מאד; מלמד, משתף ועוזר גם נפשית שאלות, מע–מטופל  –הרעיון של רופא 

 להבין שאנחנו לא לבד. יש עם מי לדבר ואפשר לשתף.

נשים ההרצאות מעניינות וענייניות, לא ארוכות מדי, ולכן לא משעממות. א

 מעניינים וספורים מעניינים.

 כל הכבוד למייקל ולכל מי שעוזר לו.

 !!!10באמת, הכל 

 .מיחשוב מאד שיתוף הפעולה הכלל עול

 רצוי, אולי, לכנס הבא לזמן גם נציגי קופות חולים. בטוח שזה יחדש להם המון.

 

 תודה,     

 א.ג:  ד.ג    

 

 המון תודה! –גן את הכנס למר מייקל רוזנברג, דר' סימונה, וכל מי שאר

התקווה הכנס והמפגשים עוזרים לי מאד להתמודד, מחזקים אותי, ונותנים לי את 

 והכוח להמשיך בהתמודדות.

 אשמח מאד להשתתף בהמשך בפעילויות, בכנסים, ובמפגשים הבאים.

 ושוב תודה רבה!



 ב ד     

 

 סיכום כנס נוירואנדוקריני:

 חד של דר' גלסברג.הרצאות ומצגות מעניינות, ובמיו

במיוחד המטופלים שסיפרו את נושא השאלות והתשובות היה מעניין מאד, ו

 תולדות מחלתם. מהפתיחות שהפגינו, היה ניתן ללמוד מהמקרים. 

 יש לציין את ארגון הכנס למופת.

 

  א א      

 

סוף סוף כנס בו אפשר לשמוע מפי רופאים ומטופלים על מחלות 

להתרשם מהתקדמות הרפואה בכל התחומים הקשורים נוירואנדוקריניות, ו

המדוברות בכנס. החשוב הוא, שסיפורי המטופלים מפרים ופותחים אופק למחלות 

לשפר את מצבם הנפשי והרפואי, וכאן בכנס, ניתן לחולים שאינם יודעים איך 

היה לראות חולים שהיו בקצה התחתון הרפואי,מתמודדים בצורה מופתית 

 שה נותנים כוח וסיוע למי ששמע את סיפור חייהם.ועילאית , ולמע

כוח. מי יתן ולכולנו תהיה רפואה -אנו מודים למארגני הכנס הנ"ל. יישרמכאן 

 שלמה.

 

 מדהים!

שילוב מנצח של מטפל ומטופל. מומלץ על שילוב עובדת סוציאלית, היות והרבה 

 זה סרטן, המעניק הקלות מס. NET-לא חושבים ש

 

 

 ההרצאות וגם המטופלים.ופן מיטבי. גם הכנס מאורגן בא

 תודה רבה!

 

 

 תודה רבה למייקל על ההשקעה המרובה והשעות הרבות שהוא מקדיש למעננו!

 בריאות וכוח לעוד הרבה שנים!

 

 מפגשים מקסימים ומרגשים!

 מלמד, מעשיר, ומאד מרגש!כנס מוצלח ביותר! מעניין, 

 תודה רבה רבה!

 למייקל! הרבה הוקרה

 

 



 

 לה.ן מעוהארגו -

 מהתוכן למדנו הרבה. -

 יה חשוב ומעניין.הצד הפסיכולוגי ה -

הסיפורים האישיים הוסיפו רבות להבנת ההתמודדות עם המחלה. גם  -

 כשמדובר על סוגי סרטן שונים מזה שהתגלה אצלי.

 היה מעניין ומרגש מאד לשמוע את המקצוענים וגם את המטופלים.

 את הכנס. תודה וכל הכבוד למיכאל, ולכל המארגנים

 

 פ ע ש      

 
 בס"ד

 ל היקר, תודה רבה.מייק

. מחזק, מרומם ונותן כלים להתמודדות ולהבנה של המחלה  מדהיםכנס ואירוע 

 וההתמודדות אתה.

 בקלותמכיוון שאנו שומרי כשרות מהדרין, רק אם יתאפשר לך  –תזכורת 

 שהכיבוד וכו' יהיה מהדרין.

 ורך ימים ושנים טובים ומבורכים.תודה! מאחלים לך בריאות, שלווה וא

 

 יע      

 

 מאד מרגש לפגוש את כולם!

 יום מוצלח מאד!

כולם  –רופאים, נציגי חב' התרופות והמתמודדים במחלה  כולםנחמד לראות את 

 ביחד, בגובה העיניים.

 יישר כוח! תודה לכם.

 

 

 חשיבות הכנס היא גדולה מסכום מרכיביה. .א

י לאחר שקבלה סוג של את תגובתה הנפלאה של זוגתכ"מטפל" ראיתי  .ב

"בשורת איוב". מסתבר שכוחה של עובדה עושה פלאים )בשכנוע(, לעומת 

 כוחו של מטפל סובייקטיבי.

נפלאה בעינינו ההתייחסות של צוות המומחים, "עין בעין", בגובה העיניים,  .ג

 עם המטופלים.

ל "שולחן עגול" הצעה: כדאי לחשוב במהלך הכינוסים על תרחישים ש .ד

 בהנחיה מקצועית.

 במהלך האירוע נצנץ במוחי רעיון של "פיילוט טיפול" נסויי. .ה

 



 "מטפל" – ב פ     

 חשוב להמשיך בפגישות.

 

 .השילוב בין הרצאות של מומחים למטופלים

 ארגון האירוע היה מעולה.

 רק בשמחות,

 גז    

 

 היה מעניין ומאיר עיניים!

 מדעי רפואי.שית, היה חסר מידע לי אי

 תודה!

 

 כנס מרשים מאד, אחד הטובים שהייתי בהם.

 חשוב מאד לשמוע מה עובר על המטופל וגם על המטפל.

 כל הכבוד לכם, תמשיכו בעשייה המבורכת, ובהצלחה בהמשך.

 

 

כנס מרשים ומרתק. מאד חשוב לצד המטפל לראות ולשמוע את מה שעובר על 

 המטופל.

ת מטפל על המחלה, ומטופל על ההתמודדות נעשה בשיטה יפה של הצג הכנס

 שלו.

 יישר כוח ובהצלחה!

נ.ב., יש לשים את המטפל במקום קצת יותר חשוב. הראו את הצדדים הטובים, 

 אך לא כולם מרגישים כך בתור מטפלים.

 

 כנס מצוין!

 נתן נקודת מבט חדשה על הקשר מטפל מטופל.

 !כוח והמשיכו בכך-יישר

 

 הארגון מעולה ומעורר הערצה.כוח על האירוע. -יישר

 שילוב מעולה בין רופאים מטפלים וסיפורי חולים.

 חשוב לשמוע את המידע הרפואי והתנסות אישית של החולים.

 יישר כוח ובריאות לכולם.–שוב 

 

 תודה רבה על הכל.

 תודה על הבמה שנתתם לשירה לדבר.

 כוח. –יישר 



 ם,בריאות איתנה לכול

 ח בס    

 

 תודה על היזמות החשובה והנהדרת.אנחנו אסירי 

 אנחנו בתחילת הדרך במחלה, והמפגש הזה היה לנו לעזר רב.

 הרגשה שאתה לא לבד. –חשוב מאד, הרבה מידע שלא היה לנו, ובמיוחד 

 תודה ענקית מכל הלב,

 ז     

 

 נהניתי מאד מהכנס.

 ון להביא סיפורים אישיים יחד עם מידע רפואי, היה מאד מוצלח.הרעי

 

 

 :יי ר

 יום שמרכז הרבה מידע -

 די מעניין לשמוע על התמודדות של חולים אחרים -

 היום, בריכוז, ענו על שאלות שתמיד אף פעם לא שאלתי. -

 תודה לכל מי שטרח. -

 

 

 לעילא.ארגון מעולה של: מקום, אירוח ותכנית שהייתה לעילא ו .1

 ישר ולעניין. –ההרצאות מעניינות וקצרות  .2

 רעיון נפלא. –אינפורמטיבית + הצגת מטופל הפורמט של הרצאה קצרה ו .3

 המטופלים שהופיעו היו מרתקים ומרגשים. .4

 השבח הגדול ביותר. –למייקל 

 זה יום של הנאה, למידה והתרגשות.

 תודה!

 מל    

 

 

 ופלים אופטימית, וזה מתנה למטפלים.אני שמח לראות שהאוכלוסיה של המט

 מוכן להתנדב לארגון.

   אר      

 

 גן בצורה יוצאת מהכלל!הכנס אור

 כל הכבוד! –מיכאל רוזנברג 

 



 רל     

 

 כנס מדהים!

 המון אנשים מקצועיים שנותנים תשובות.

 נתן לי הרגשה טובה ואופטימיות.

 

 

 חדש, זה מרגיע. אני בתור מלווה שניצבת בפני עולם

ידע זה כוח. זה מקום בטוח, ויש הרגשה שזה כמו קשר למקום בטוח עם 

 תקוות.

 

 

 פגש חיובי, מעניין ומחנך.מ

 תודה רבה.

 

 

 תודה מקרב לב על הכנס הנפלא.

מעבר לידע המקצועי והרפואי שכמובן חשוב בפני עצמו, אי אפשר לתאר את 

פוריהם, שזהו דבר מחזק החשיבות של המפגש עם המטופלים ושמיעת סי

 ומעצים ונותן כוח.

והם חיים, לראות אנשים המתמודדים עם המחלה לאורך שנים רבות, 

 מתפקדים, וגם מחייכים! זהו דבר נפלא ששווה כל מאמץ!

 היו ברוכים!

 בתודה,

 צפ     

 

יום עיון כזה שבו מבט קצר מהרופאים המומחים ומהפציינטים על קורותיהם 

מרחיב את הידע שלנו  –התמודדות עם מחלתם, בצורה מגוונת ומעמיקה וה

 וממתיק את חייכם "האנדוקריניים".

 כוח. –רב לב, ויישר תודה מק

 הארגון מעולה.

 ינ ק      

 

 

היה מעניין ומחזק. ופה ראיתי שיש יותר הרבה אנשים שמרגישים וחשים 

 בדיוק כמוני, וזה מאד מחזק.

 



 

צוין. ההרצאות של המטופלים מרעננות והופכות את היום לאנושי קונספט מ

 מאד, לצד החלק המדעי.

 

 כל הכבוד!

 ת.הרצאות מעולות ומרתקו

תודה על הנכונות, ההתלהבות, הסדר, הידע והניסיון מהחולים והרופאים 

 .מכלל בתי החולים. זה מחזק ונותן תקווה

 תודה מכל הלב,  יעקב לוי

 שבועות. 4לנית שתומכת... מיקי שפוגשת אותי כל סימונה מעולה! אי

  ותודה לך, מייקל, על הארגון, הנכונות והסדר!

 

  


