2018 NET Patient / Caregiver Conference
כנס ארצי ראשון לחולי סרטן נאורואנדוקריני
ותומכיהם
April 9, 2018 - Leonardo Art Hotel, Tel-Aviv, Israel

Agenda:
16:00 - 16:15 - Opening Statement
Michael Rosenberg
16:15 - 17:00 - 13 Questions to ask your
NET Specialist
17:00 - 17:15 - Break
17:30 - 17:45 - Latest Developments in
the Treatment of NETs - 2018 ENETS,
Barcelona, Spain
17:45 - 18:30 - Creation of Local
Support Groups
18:30 - 19:00 - Q&A

תוכן
16:00 - 16:15
דברי פתיחה
16:15 - 17:00
שאלות למומחה בגידולים נאורואנדוקרינים
17:00 - 17:15
הפסקה וכיבוד קל
17:00 - 17:45
 התפתחויות אחרונות בנא’’טENETS 2018
17:45 - 18:30
הקמת קבוצות תמיכה ברחבי הארץ
18:30 - 19:00

www.MENETS.org

שאלות ותשובות
 קבוצות תמיכה-  תמיכה עצמית- איכות חיים

Who am I:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Michael Rosenberg
Aged 65
Diagnosis: Non functional PNET
2006
Whipple Surgery 2006
Streptozocin: 2006
Sandostatin: 2007 - 2015
Sandostatin / Pazopanib: 21
months
Sandostatin / Afinitor: 5 years
Lanreotide / Afinitor: 3 years

מי אני
מייקל רוזנברג
65 בן
2006  לא פונקציונלי:אבחון
PNET
2006 ניתוח וויפל
Streptozocin: 2006
Sandostatin :2015-2007
Sandostatin/Pazopanib: 21חודשים
Sandostatin/Afinitor: 5 שנים

Lanreotide/Afinitor: - היום
2015
www.MENETS.org
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Why www.MENETS.org:
●
●
●
●
●
●
●
●

I was Co-Leader of Georgia NET
Support group 2008 - 2017
Patient Advocate for Medical Billing
issues in the US
See www.CURETODAY.com for
Neuroendocrine films
VERY few NET specialists in the
world
There are NO effective information
forums for PATIENTS and Caregivers
Hard to understand treatment
options
Hard to figure out how to live with
Chronic cancer
English Language

www.MENETS.org

 מדועwww.MENETS.org:
● הייתי מנהיג שותף של קבוצת תמיכה
עצמית באטלנתא ג’אורגיה ארצות הברית
2017-2008
● פרקליט החולה לענינים כספיים
USAב
●  ראהwww.CURETODAY.com
סידרת פילמים על חיים עם סרטן
נאורואנדוקריני
● מעט מומחים נ’’ט בעולם
●  חוסר פורומים מידע- מלבד באינטרנט
יעיל עבור חולי נ’’ט ותומכיהם
● קשה להבין אפשרויות טיפול
● קשה להבין איך לחיות עם סרטן כרוני
● שפה האנגלית
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Why www.MENETS.org:
●

●

●

Establish Self Help Support Groups
in the entire Israel close to where the
patients live
Provide an environment where
Patients and their Caregivers can
talk freely and confidentially about
the way they live day-to-day
Teach others how to improve their
lives while living with NET cancer

www.MENETS.org

 מדועwww.MENETS.org:
●

להקים קבוצות עזרה העצמית בישראל
קרוב למקום שבו המטופלים חיים
● לספק סביבה שבה חולים והמטפלים
שלהם יכולים לדבר באופן חופשי
יום-ובסודיות על הדרך שהם חיים יום
וללמד אחרים איך לשפר את חייהם
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13 Questions to ask your NET Specialist
1.
2.
3.

How many NET Patients are you treating?
What type of NET cancer do I have and where is the
primary?
Grade and Differentiation:
○
○
○
○
○

4.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2.

1.
בכמה חולים נ’’ט אתה מטפל
איזה סוג של סרטן נ’’ט יש לי והיכן הוא המקור
3.
ציון ובידול
a.
G1 - הבדיל היטב וגודל איטי

G1 - Well differentiated and slowest growing
G2 - Slower growing and looking close to normal
G3 - Poorly differentiated and faster growing
G4 - Undifferentiated and fastest growing
GX - undetermined grade

c.

a.

G1-G4: Pancreas and where it has spread
Carcinoid: Local, Regional, Metastatic, Recurrent

If Carcinoid - What symptoms do I need to know
about:
Treatment - When do I start and What can I expect
in the first 3-6 months?
Can you cure my cancer?
How do we follow-up the treatment effectiveness?
What other experts do I need to see and who do you
work with?
What is the impact of the treatments on my life?
Should I see a psychologist?
How do I ask for support from my family and
friends?
What expenses do I need to be aware of?

www.MENETS.org

b.
G2 - גודל מהר יותר
G3 - מובחן היטב וגדל מהר יותר
d.
G4 - מובחן וגדל המהיר ביותר
e.
GX - לא מקובעת

4.

Stage:
○
○

5.

שאלות לשאול מומחה נ’’ט שלך

b.

שלב

G1-G4: הלבלב והיכן הוא התפשט
Carcinoid:  חוזר, גרורתי, אזורי,מקומי

5. Carcinoid אילו סימפטומים אני צריך לדעת על
6.  החודשים3-6  מה אני יכול לצפות ב,מתי אני מתחיל-טיפול
הראשונים
7. ? אתה יכול לרפא את הסרטן שלי
8. כיצד נעקוב אחר יעילות הטיפול
9.
. \ אילו מומחים אחרים אני צריך לראות עם מי אתה עובד
ממליץ
10. מה ההשפעה של הטיפולים בחיי
11. טיפול פסיכולוגי
12. כיצד אוכל לבקש תמיכה מהמשפחה ומהחברים שלי
13.

באילו הוצאות אני צריך להיות מודע
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2018 NET Patient / Caregiver Conference
כנס ארצי ראשון לחולי סרטן נאורואנדוקריני
ותוכיהם
April 9, 2018 - Leonardo Art Hotel, Tel-Aviv, Israel

ENETS 2018, March 2018, Barcelona
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

For KI-67 >10 SSA treatments alone are
probably too weak. Might try SSA + other
options
Immunotherapy trials www.clinicaltrials.gov
Carcinoid Heart Disease
Nutrition was not really covered
Talking about cancer is a growing issue in
homogeneous population groups
Yitrium PRRT - Larger tumors גידולים יותר גדולים
Luthatera PRRT - Smaller tumors
גידולים יותר גדולים
Capcetabine (Xeloda)
Temodar
CapTem
Lenvantinib (LENVIMA)

www.MENETS.org
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History of NET Cancer Treatments:
1980 - Interferon, Streptozocin
1988 - Octreotite (Sandostatin), STZ) - Carcinoid Syndrome
1992 - Octreotite (Sandostatin) - Pancreatic NET Progression
Free Survival (PFS)
1998 - Lanreotide PFS - Carcinoid and Pancreatic

Temodar
2014 - Lanreotide LAR for GEP NET - PFS
2016 - Everolimus for GI and Lung NET - PFS
Avastin
2018 - Telotristat Etiprate - diarrhea

Octreotite - Long Acting (LA) - Symptom Control
**** - PRRT - Peptide Receptor Radionuclide Therapy
2006 - Pazopanib + Octreotite - PFS
2010+- Octreotite LA - PFS

Past and Current drug trials using combinations of some of
these medications

Immunotherapy….

Everolimus (Afinitor) for PNET - PFS
Sunitinib - for PNET - PFS
Everolimus + Octreotite LAR - PFS
Capecitabine

www.MENETS.org
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How do we work together ? כיצד נעבוד ביחד
תזונה
NUTRITION

טיפול
פליאטיבי
PALLIATIV
E CARE

רדיולוגיה
RADIOLOGY

רפואה
גרעינית
NUCLEAR
MEDICINE

פתולוגיה
PATHOLOG
Y

גסטרואנטרול
וגיה

חולה

אחות

GASTRO
ENTEROLOGY

PATIENT

NURSE

אנדוקר
ינולוגיה

קבוצת
תמיכה

ENDOCRI
NOLOGY

www.MENETS.org

אונקולוגיה
ONCOLOGY

SUPPORT
GROUP

קרדיולוגיה

ניתוח

CARDIOLOGY

SURGERY
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Role of the Self Help Support Group
Teaches you how to live day-to-day based on real
life experiences of patients
Provides personal support when you need it 24x7,
365
Teach and Learn model
Builds a supportive environment for CAREGIVERS
AND FAMILY who are usually forgotten

www.MENETS.org

תפקיד הקבוצה לתמיכה עצמית
יום מבוסס על-מלמד אותך איך לחיות יום
חוויות חיים אמיתיות של חולים
מספק תמיכה אישית כאשר אתה זקוק לה
‘מודל ‘לומד ומלמד

מטפלים

בונה סביבה תומכת עבור

אשר שוכחים בדרך כלל

ומשפחה
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Needs:

מה צריכים
מצא את כל החולים נ’’ט וליצור קשר איתם

Find all the NET patients and get in touch with
them
Written Information in Hebrew, Arabic and other
languages

 ערבית ושפות אחרות,מידע כתוב בעברית
 פייסבוק- פורום האינטרנט

Internet forum - Facebook

www.MENETS.org
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Show the audience you anticipated their
questions.
Leave room for Q&A, but use the Appendix as a
way to show that you both thought about those
questions and have solid answers with
supporting information. Let the audience test
their understanding of the problem and the
solution you’ve outlined - questions give them a
chance to talk themselves into your approach,
and give you a chance to show mastery of the
subject.

www.MENETS.org
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Local Groups:
We need groups in:
Jerusalem
Tel-Aviv Area
Beer Sheva
Haifa area
Others
Two co-leaders in every group
Co-leaders are the moderators
Each group decides how often to meet and where
1-3 hours per meeting suggested
Might invite a guest speaker e.g. nutrition, social worker,
doctor
Pot-Luck meals

www.MENETS.org

קבוצות מקומיות
אנו זקוקים לקבוצות ב
ירושלים
אביב-אזור תל
באר שבע
אזור חיפה
אחרים
שני מנהיגים שותפים בכל קבוצה
מנהיגים שותפים הם המנחים
כל קבוצה מחליטה באיזו תדירות להיפגש והיכן
1-3 שעות לכל פגישה מציע
 רופא, עובדת סוציאלית,אפשר להזמין דובר אורח לדוגמה תזונה
מנות מזל
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איכות חיים  -תמיכה עצמית  -קבוצות תמיכה

www.MENETS.org

