Nevroendokrin kreft

NET-kreft
sjelden kreftsykdom
carcinor

NET-KREFT - EN SEBRA SYKDOM

NET-KREFT DAGEN

Sebra er det internasjonale symbolet for NET-kreft og kampen
mot denne lite kjente kreftsykdommen.
Bakgrunnen for dette er ikke den Afrikanske sebraen, men
begrepet ”zebra” som referer til en -

NET-kreft dagen 10. november
er den internasjonal dagen for
å skape oppmerksomhet om
denne sjeldne kreftsykdommen. Når vi samarbeider på
tvers av landegrenser kan vi
engasjere flere som bidrar til at
NET-kreftpasienter og pårørende blir hørt.

Sjelden og lite trolig diagnose hos en pasient.

Net kreft er sjeldent. Sykdommen er vanskelig å diagnostisere
noe som kan føre til feilbehandling og sen diagnostisering. Dette
kan ha negative følger for deres prognose og for deres livskvalitet.
Pasienter med mange og uklare symptomer trenger leger som
tenker ”hører man hovslag så kan det være en sebra”.
Sebrastripene forteller om individualitet og tilhørighet.
Vi i CarciNor bruker dette til å danne et fellesskap for de som er
rammet av NET-kreft, et fellesskap som hjelper og støtter i kampen mot denne alvorlige kreftsykdommen.

NET-kreft.
Sjelden kreftsykdom,
så sjelden at foreninger
som arbeider for NET-kreft
over hele verden bruker
sebra som symbol.

NET-kreft er en alvorlig og
aggressiv kreftsykdom som kan
føre til alvorlig sykdom og død
om den ikke blir behandlet.
Overlevelse for pasienter med
NET-kreft blir redusert ved
mangelfull pleie og mangel på
tilgang til behandling av kvalifisert helse personell.

NET-kreftdagen er en dag der
pasienter, pårørende og alle
som er interessert i deres sak
kan bidra til å øke kunnskapen om NET-kreft, behovet for
rask diagnose og tilgang til best
mulig behandling og pleie.
Bli medlem i CarciNor.
Støtt arbeidet for personer med
NET-kreft og deres pårørende,
bli medlem.

Tegn deg som medlem i CarciNor.
Les mer om familiemedlem og støttemedlem
på våre nettsider www.carcinor.no.

Tenk sebra
Tenk NET-kreft
Tenk sebra!
Tenk NET-kreft!
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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.
NET-kreft er en sjelden kreftsykdom i gruppen nevroendokrine tumorer (NET), carcinoid.
NET-kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i hovedsak
blir funnet i tarmsystemet eller i lungene, men også i andre deler av kroppen.
Sykdommen er vanskelig å diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.
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