Nevroendokrin kreft

NET-kreft
sjelden kreftsykdom
carcinor

DEN SJELDNE DIAGNOSEN
>> When you hear

hoofbeats, don’t forget
the zebra.

>> Sebramønsteret er

Noen ganger
er det en sebra
– den sjeldne
diagnosen

individuelt for hver
enkelt sebra.
På samme måte et det
med NET-kreft, hver
enkelt pasient krever
individuell behandling
og oppfølging.

>> NET-kreft pasienter

har de samme
utfordringene over hele
verden.

hvorfor sebra?
Sebra og sebrastripene - er
det internasjonale symbolet
for NET-kreft.
Sebra brukes av pasienter,
pasientorganisasjoner, foreninger, og institusjoner over
hele verden.

Begrepet sebra om NET-kreft
kommer opprinnelig fra USA. Dette
er et medisinsk uttrykk som brukes
om sjelden, lite trolig sykdom.
På medisinstudiet sier man
“when you hear hoofbeats, think
horses not zebras”.

Sebrastripene forteller om
individualitet og tilhørighet.
Vi i CarciNor bruker dette til å danne
et fellesskap for de som er rammet
av NET-kreft,

NET-kreft, så uvanlig at foreninger
som arbeider for NET-kreft
pasienter og pårørende over hele
verden bruker sebra og sebra
striper som symbol.

>> CarciNor er medlem

Det er et faktum at NET- kreft
pasienter ofte får stilt feil, eller
får for sen diagnose. Dette kan ha
negative følger for overlevelse og
livskvalitet.

av den ”International
Neuroendocrine
Cancer Alliance
(INCA)

Det er viktig å ha en
pasientforening som arbeider
Tenk sebra
for NET-kreftrammede og som
minner helsepersonell på Tenk
at
NET-kreft NET-kreft, sjelden
- Noen ganger er det en sebra, en
kreftsykdom, så sjelden
sjelden og uventet diagnose.
at vi bruker sebra og
sebrastriper som symbol.
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Vi trenger flere som engasjerer seg sjelden kreftsykdom,
nevroendokrin kreft, NET-kreft.
Nevroendokrine svulster (NET) utvikler seg ofte til kreft, og om
disse ikke blir behandlet kan de føre til alvorlig sykdom og død.
Pasienter med NET-kreft får ofte stilt feil diagnose, eller blir diagnostisert for sent, noe som kan ha negative følger for deres
mulighet for å overleve og for deres livskvalitet.
Pasienter med NET-kreft kan med rask diagnose og god behandling oppnå en betydelig gevinst i overlevelse og økt livskvalitet.
Alle NET-kreft pasienter må få lik tilgang til de forbedringene
som skjer innen diagnostisering og behandling.
Vi trenger mer forskning på nevroendokrin kreft.

CarciNor for alle som er engasjert i NET-kreft
Støtt kreftsaken, støtt CarciNor bli medlem
CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen og har en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale med Kreftforeningen. CarciNor følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. All informasjon
behandles konfidensielt. Ingen opplysninger vil bli gitt videre eller delt med tredje part.
Nevroendokrin kreft (NET) er en fellesbetegnelse for en gruppe av uvanlige, ofte langsomt voksende
kreftsykdommer, som utvikles fra celler i det endokrine systemet. De blir oftest funnet i lungene
eller i det gastrointestinale (mage-tarm) system, men også i andre deler av kroppen, slik som bukspyttkjertelen, eggstokk og testikler. Antall NET-krefttilfeller er økende og kan påvirke både menn og
kvinner gjennom hele livet.
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