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WELCOME to 

Israeli NET Lives 2019

“By Patients and Caregivers for 
Patients and Caregivers”



OUR GENEROUS SPONSORS                                בחסות הנדיבה של
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• Founded in 2018 by Six people living 
with NET and One Caregiver, all 
Volunteers

• Our mission: Learn from Each Other 
How to Live with NET Cancer as a 
Chronic Disease

• No one receives a salary
• Participation in MENETS functions is at 

no cost to anyone
• MENETS receives grants from 

Pharmaceutical Companies. No 
Director has any business relationships 
with our donors

MICHAEL ROSENBERG INETLives 2019 מיכאל רוזנברג 3

MENETS - Middle East 
Neuroendocrine Tumor 
Society

העמותה לגידולים  –ס "מנט
במזרח התיכוןנוירואנדוקרינים

על ידי שישה  2018נוסדה בשנת •
נוירואנדוקריניאנשים החיים עם גידול 

כולם מתנדבים, ומטפל אחד

ללמוד אחד מהשני  : המשימה שלנו•
נוירואנדוקריניאיך לחיות עם גידול 

כמחלה כרונית

אף אחד לא מקבל משכורת•

ההשתתפות בפעילויות העמותה הינה •
ללא עלות

ס מקבלת מענקים מחברות  "מנט•
לאף דירקטור אין יחסים  . התרופות

עסקיים עם התורמים שלנו



In Loving Memory לזכרו באהבה
1944 - 2018

Mack Caudill
“Hope is a good thing”
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קודילמאק

"תקווה היא דבר טוב"



AGENDA

5

10:00 10:10 Introduction Mr. Michael Rosenberg

10:10 10:20 History of NET in Israel Prof. David Gross

10:20 10:35 INCA Overview Teodora Kolarova, INCA Executive 
CEO

10:35 10:40 Overview - Carcinoid Syndrome and CHD & 
Patient Profile

Dr. Simona Glasberg

10:40 10:55 Patient Presentation Prof. (Emeritus) Hendrik Bruins

10:55 11:05 Q&A

11:05 11:10 Gastrinoma Overview & Patient Profile Dr. Orit Twito

11:10 11:25 Patient Presentation Mrs. Robin Gumani

11:25 11:35 Q&A

11:35 11:50 BREAK

11:50 11:55 Rectal NET Overview & Patient Profile Dr. Esther Osher

11:55 12:10 Patient Presentation Robin Gumani

12:10 12:20 Q&A

12:20 12:25 MEN1 Overview & Patient Profile Dr. Amit Tirosh

12:25 12:40 Patient Presentation Mr. Shai Alon

12:40 12:50 Q&A

12:50 12:55 Lung NET Overview & Patient Profile Dr. Kira Oleinikov

12:55 13:10 Patient Presentation Mr. Amnon Bialski

13:10 13:20 Q&A

13:20 14:20 LUNCH

14:20 14:25 Glucagonoma Overview & Patient 
Profile

Dr. Simona Glasberg

14:25 14:40 Patient Presentation Mrs. Hyla Kompel

14:40 14:50 Q&A

14:50 14:55 Non Functional NETs Overview & 
Patient Profile

Dr. Ravit Geva

14:55 15:10 Patient Presentation Mr. Eyal Gazal

15:10 15:20 Q&A

15:20 15:25 Insulinoma Overview & Patient Profile Dr. Merav Fraenkel

15:25 15:40 Patient Presentation Mrs. Gila Zohar

15:40 15:50 Q&A

15:50 16:05 Shira’s Story Shira

16:05 16:20 BREAK

16:20 16:30 Who Takes Care of the Personal 
Caregivers?

Michael Rosenberg

16:30 16:45 Caregiver Presentation Baruch Friedman

16:45 17:00 Caregiver Presentation Tali Pripeled

17:00 17:20 Caregiver Panel Q&A Michael, Baruch, and Tali

17:20 17:30 General Q&A

17:30 17:40 Closing Michael Rosenberg
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14:20 14:25 ופרופיל המטופלגלוקגנומה ר סימונה גלסברג"ד

14:25 14:40 מצגת המטופל הילה קומפל' גב

14:40 14:50 שאלות ותשובות

14:50 14:55 ט לא פונקציונלי ופרופיל מטופל"נ גבעתרויר"ד

14:55 15:10 מצגת המטופלים גזל ל''א' מר

15:10 15:20 שאלות ותשובות

15:20 15:25 ופרופיל המטופלאינסולינומה ר מירב פרנקל"ד

15:25 15:40 מצגת המטופל גילה זוהר' גב

15:40 15:50 שאלות ותשובות

15:50 16:05 סיפורה של שירה שירה 

16:05 16:20 הפסקה

16:20 16:30 ?מי מטפל במטפלים אישיים מיכאל רוזנברג

16:30 16:45 סיפורו של ברוך ברוך פרידמן

16:45 17:00 סיפורה של טלי פריפלדטלי 

17:00 17:20 שאלות ותשובות טלי, ברוך, מיכאל

17:20 17:30 שאלות ותשובות קהל

17:30 17:40 סיכום מיכאל רוזנברג

יום הכנסתוכנית
10:00 10:10 מבוא ס"מייסד מנט, מיכאל רוזנברג

10:10 10:20 ט בישראל"הנהיסטורית דוד גרוס' פרופ

10:20 10:35 נוירואנדוקריניהבינלאומי למחקר בסרטן האירגון קולארובהטאודורה

א"אינקל "מנכ

10:35 10:40 ותסמונת קרצינויד CHD - פרופיל המטופל גלסברגר סימונה "ד

10:40 10:55 מצגת מטופל ברויינסהנדריק( אמאריטוס)' פרופ

10:55 11:05 שאלות ותשובות

11:05 11:10 ופרופיל מטופלגסטרינומה טויטור אורית "ד

11:10 11:25 מצגת המטופל גומאנירובין ' גב

11:25 11:35 שאלות ותשובות

11:35 11:50 הפסקה

11:50 11:55 פי הטבעת ופרופיל מטופלשל ט"נ אושרר אסתר"ד

11:55 12:10 מצגת המטופל גומאנירובין 

12:10 12:20 שאלות ותשובות

12:20 12:25 ופרופיל המטופל MEN1 ר עמית תירוש"ד

12:25 12:40 מצגת המטופל שי אלון' מר

12:40 12:50 שאלות ותשובות

12:50 12:55 רופיל המטופלשל הריאה ופט"נ אוליניקובר קירה "ד

12:55 13:10 מצגת המטופל ביאלסקיאמנון ' מר

13:10 13:20 שאלות ותשובות

13:20 14:20 ארוחת צהריים
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Michael Rosenberg 
Founder MENETS 
(2018)
2006 Non-functioning 
Islet Cell Carcinoma

מיכאל רוזנברג
( 2018)ס "מייסד מנט

קרצינומה ISLET CELL
2006
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• Incidental detection during CT for Kidney 
Stones

• Aborted Whipple Surgery

• Diagnosed via Endoscopy

• Streptozocin, Adreomicin, 5FU – not 
responsive

• Whipple – successful

• Sandostatin 2007 – 2015

• Pazopanib 2008 – 2010

• Afinitor - 5mg. 2 days on / 1 day off; 2010 
– Current

• Lanreotide 2015 – Current

• Stable Disease since Feb. 2015

8

SURGERIES / TREATMENTS
Michael Rosenberg

טיפולים/ניתוחים
מיכאל רוזנברג

גילוי מקרי במהלך סיטי עבור אבנים בכליות•

בעמצהמבוטל ויפלניתוח •

אובחן באמצעות אנדוסקופיה•

•Streptozocin, Adreomicin, 5FUלא מגיב

מוצלח–ויפל•

•Sandostatin 2007 – 2015

•Pazopanib 2008 – 2010

יום  ,ימיים כן  .Afinitor-5mgעד היום 2010•
;  לא

•Lanreotide - עד היום 2015

2015מחלה יציבה מאז פברואר •

COPYRIGHT MENETS – Middle East Neuroendocrine Tumor Society, Israel 2019 
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• Insulin – injections

• Afinitor 5mg. 2 days on, 1 day off

• CREON 25000 – 10 per major 
meal and 4 with snacks

• Ranitidin) PPI(

• Mini Aspirin

• Cypralex

9

MEDICATIONS
Michael Rosenberg

תרופות
מיכאל רוזנברג

זריקות-אינסולין•

•Afinitor 5mg

•CREON 250010 לכל ארוחה גדולה

•CREON 250004  עם חטיפים

•Ranitidin

מיני אספירין•

•Cypralex

COPYRIGHT MENETS – Middle East Neuroendocrine Tumor Society, Israel 2019 
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• Bile Malabsorption / Vomiting

• Nausea

• Maintaining Weight

• Lack of Appetite

• Need to Take Naps / Bursts of 
Energy

• Short Tempered

הקאות/ מרה תת ספיגה של  •

בחילה•

שמירה על משקל•

חוסר תיאבון•

צריך לנוח מספר שעות ביום•

חוסר סבלנות•

10

KEY ISSUES
Michael Rosenberg

נקודות חשובות
מיכאל רוזנברג

COPYRIGHT MENETS – Middle East Neuroendocrine Tumor Society, Israel 2019 
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KEY LEARNINGS
Michael Rosenberg

• Determine what food suits your body depending 
on your Surgeries, Medication, other Diseases, 
Treatment Side Effects

• Use the Elimination Diet to determine what food 
suits your body. 

• Notify your NET Specialist of ANY mineral 
Supplements you “heard of and want to try”

• Find something to do for someone else as often as 
you can

• Take it Easy

• Eat even if you have no appetite

• Take a deep Breath and Control Temper

• Live day by day as much as possible

• Lower your expectations

• Have Umbrella Drinks!!!

לקבוע איזה מזון מתאים לגוף שלך בהתאם לניתוחים  •
תופעות לוואי, מחלות אחרות, תרופות, שלך

השתמש בדיאטת האלימינציה כדי לקבוע איזה מזון •
.  מתאים לגופך

ט שלך מכל תוספי מינרלים שאתה  "הודע למומחה הנ•
"שמעת עליהם ורוצה לנסות"

מצא משהו לעשות למען מישהו לעיתים קרובות ככל •
שתוכל

קח את זה בקלות•

לאכול גם אם אין לך תיאבון•

שלוט ברגשותיך וקח נשימה עמוקה•

לחיות יום אחר יום ככל האפשר•

הנמך ציפיות•

!!!שתה משקאות מטריה •
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מסקנות
מיכאל רוזנברג
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NET patient treatment and management in 
Israel- Historic perspective

David J. Gross, M.D.
Neuroendocrine Tumor Unit and ENETS COE

Hadassah Hebrew University Medical Center, 
Jerusalem

MENETS Meeting February 27th, Tel-Aviv



NET Unit Over the Years at Hadassah
Some history…

• 1984 Start octreotide (Prof. B. Glaser)
o 1st for an acromegaly patient

• 1986 Start octreotide in NET (Prof. D. Gross)
o 1st NET patient: a dramatic VIPoma (a 57y old 

woman, severe weight loss, secretory diarrhea and 
hypo-K+; “patient told before to go & die at home 
as there is no treatment that can help her …”)
o Prof. Gross saw her in IM dept., called Prof. Glaser (who 

was away undertaking his military reserve duty…) –
started octreotide

o The patient lived for 10 more years…

o 2nd NET patient: a glucagonoma

Aiming for 
excellence NET Unit

57 y.o. Female with 57 y.o. Female with MetastaticMetastatic VIPomaVIPoma

PrePre--treatment CTtreatment CT

Clinical FollowClinical Follow--up of up of VIPomaVIPoma PatientPatient

O
c
tr
e
o
ti
d
e
d
o
se

(m
c
g
/d
)



Aiming for 
excellence NET Unit

NET Unit Over the Years
Some history…, cont.

• 1991 - 1st Octreoscan introduced at Hadassah.  

oAt SNM 1993, Toronto: Prof. Y. Krausz presentation 
- chosen as the IMAGE OF THE YEAR by the 
Forefather of Nuclear Medicine, Prof. Henry N. 
Wagner.

• 2000 - Formation of a NET MDT at Hadassah

• 2002 - Participation in 1st Clinical trial of lanreotide

Autogel for CS (Mallinckrodt Medical Inc., Europe)

• 2004 - 1st Chromogranin A assay in Israel, at Hadassah

(Prof. Nurit Kaiser)

• 2006 - Pathology reports, by ENETS guidelines

• 2008 - 1st 68Ga-DOTANOC PET/CT in Israel, at Hadassah 

• 2011 - The NET Unit was formally instituted 

(Dr. S. Glasberg joined) 

• July - 2018 ENETS CoE

Chromogranin A



Survival of patients is better if managed 
by a dedicated team (CoE)



NET Unit Place in the Infra-structure
of Hadassah

Aiming for 
excellence

DEPARTMENT of 
ENDOCRINOLOGY

NET UNIT
serves as a national referral 

centre for Endocrine 
Cancer patients, in close 

collaboration with 

Oncology 
Department

West  Bank

& Gaza
Abroad Israel 

Jerusalem 
& the area

NET Unit



Aiming for 
excellence

NET Unit Infra-structure at Hadassah, cont.

S. Riesel
NET Unit Clinical Studies 

coordinator

I. Tal
NET Unit nurse

Patient coordinator

Dr. S. Avniel-Polak 
Leading Researcher,

NET Unit Research Laboratory

J. Greenberg
NET Unit secretary

I. Stav
PRRT & 

Patient coordinator

NET Unit

Prof. D. Gross
Former Head of the 

NET Unit

Dr. S. Glasberg
Head of the NET Unit & 

Center coordinator

Dr. K. Oleinikov
Consultant, NET Unit



NET Unit Infra-Structure at Hadassah

NET Unit
Department 
of Oncology

Outpatient 
clinics for 

NET patients

Clinical 
Research 

Unit for NET 
patients

NET basic 
research 

laboratory

Nuclear 
Medicine

Radiology 
(including 
invasive)

Pathology

Surgery

Gastro-
enterology

Pulmonology

Thoracic
Surgery

Cardiology

Aiming for 
excellence

NET Unit



• Type of  NET 

• ENETS grade (G1-G3)

• Extent of disease, including liver disease

• Functional status of tumor

• Tumor growth rate

• Treatment availability

• Patient related (preference, ECOG, 
comorbidities) 

Aiming for 
excellence

NET Unit

NET MDT at Hadassah
Factors Directing Treatment Decisions



A. SalmonA. MeirovitzO. Maimon

Oncology

A. Bloom L. Appelbaum-
Pikarsky

N. Goldberg N. Lev-Cohain

Radiology

A. Khalaileh J. WeinbergerH. Mazeh
Surgery

H. Jacob J. Epshtein

Gastroenterology

A. Benson

D. Gilon
Cardio-Oncology

A. Korach
Cardiothoracic Surgery

U. Izhar
Thoracic Surgery

K. Atlan
Pathology

J. Diment

Aiming for 
excellence D. GrossS. Glasberg

NET Unit, Endocrinology

NET 
Unit

IV. NET MDT
Core Partners

Y. Krausz J. Godefroy

Nuclear Medicine

A. Chicheportiche S. Ben Haim

Dr. K. Oleinikov



Net Centers in Israel

Hadassah

Aiming for 
excellence

NET Unit

Cheba
(Dr. Shmueli, 

Dr. Tirosh)

Ichilov
(Dr. Geva, 
Dr. Osher, 

Prof. Wolff)

Meir
(Dr. Twito)

Soroka
(Dr. Fraenkel)



INCA Unmet Needs in NETs Survey
Information on NETs 

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  
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Unmet Needs in Information on NETs

Information on NETs 

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  



Perceived unmet informational needs 
differed among groups

• 54% of patients and advocates felt that informational needs at diagnosis were often/not 
at all met

• 83% of HCPs thought they were able to mostly/fully meet their patients’ needs

Informational needs perceived as mostly/fully met

MDT: Multidisciplinary team



Access to Appropriate Care 

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  

INCA Unmet Needs in NETs Survey

217_INCA_Amin3_31102017.mp4


Access to Appropriate Care 

Both NET patient and medical 
communities recognize the 
need to advocate together 
for a global standard of
access to appropriate care 
including the latest 
technologies and 
diagnostic/treatment 
services and tools for NET 
patients around the globe

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  

INCA Unmet Needs in NETs Survey



Limited availability of some key 
diagnostic tools and treatments

• Treatment access was mostly limited due to unavailability in the patients’ healthcare system (P: 28%; 
A: 67%), physician unwillingness to refer 
(P: 19%; A: 33%) and monetary reasons (P: 18%; A: 57%)

Diagnostics available for patients Treatments available for patients

P: Patient; A: Advocate; PET: Positron-emission tomography; CT: Computerised tomography; 
FDG: Fluorodeoxyglucose; PRRT: Peptide-receptor radionuclide therapy 



Less than 18% of patients reported their 
care needs to be mostly/fully met 

• MDTs were widely available, but contact needs were mostly/fully met for only 66% (164/246) of 
patients, 50% (17/34) of advocates and 73% (48/66) of HCPs

Care needs perceived as mostly/fully met

MHC: Mental health condition 

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  



Research Priorities

• Patient involvement in research design was important for all groups 
(patients: 68%; advocates 62%; HCPs: 46%) 

• However, it was also felt that patients were not sufficiently involved 
(patients: 53%; advocates: 82%; HCPs: 57%)

• Only 16% of patients reported to have participated in a trial

Patient/family (n=329) Advocate (n=34) HCP (n=66)

Improving diagnosis 1 1 3

Basic science 2 - -

Research to improve 
QoL and symptoms

3 3 2

Improving treatments - 2 1

Top 3 research priorities

QoL: Quality of Life 

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  



Research and Clinical Trials

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  

INCA Unmet Needs in NETs Survey



Online surveys

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  

INCA Unmet Needs in NETs Survey



Priorities for Action:

patients, advocates and clinical leaders to close the gaps and improve the lives and 
prospects of the increasing numbers of NET patients:

✓patient group leaders and NET caregivers to provide referrals to each other to
ensure that valid, reliable information is provided to patients and famlies in a
timely fashion

✓secure more support for NET research and to involve the patient voice in both
advocacy and design of research and clinical trials

✓advocate together for a global standard of access to care including the latest
technologies and diagnostic/treatment tools for NET patients in countries around the
globe

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  

INCA Unmet Needs in NETs Survey



✓collaborate better across the globe to ensure patient knowledge of and participation
in clinical trials

✓increase awareness and specialized education amongst healthcare professionals to
facilitate effective diagnosis and better treatment outcomes

✓raise awareness of the benefit of MDT care among the key professions, especially in the
“first line” specialities, and the role of the NET nurse

✓secure resources/funding for patient groups to provide support and information,
which can empower patients to be active partners in the treatment process

INCA Unmet Needs in NETs Assessment Survey among Key Stakeholders, 2017  

Priorities for Action:

INCA Unmet Needs in NETs Survey



✓ ESMO Conference 2018, Munich, Germany – Best Poster Award

✓ NANETS Annual Symposium 2018, Seattle, USA – e-poster presentation

✓ APNETS Conference 2018, Melbourne, Australia – oral presentation

✓ ENETS Conference 2019, Barcelona, Spain – poster walk

✓ ASCO Conference 2019, Chicago, USA – abstract submitted 

✓ European Society of Endocrinology Newsletter (Autumn edition 2018) – published 
feature article by INCA on the significance of collaboration with the medical 
experts in the context of the unmet needs survey findings

Making an Impact



ESMO Conference 2018, Munich, Germany – Best Poster Award

Making an Impact



Meetings and Presentations

✓ First Global NETs Leadership Workshop – INCA Unmet Needs Initiative highlights – Palma de 
Mallorca, 29 November

✓ ENETS Advisory Board 2018 – INCA 2018 Achievements Update – Palma de Mallorca, 29 November

✓ 2nd International Conference for Organizations Representing People with Chronic Lymphocytic 
Leukemia (CLL) – CLL Horizons & the 3rd International Conference for Organizations Representing 
People with Myeloproliferative Neoplasms (MPN) – MPN Horizons in Prague on September 2nd, 
attended by about 80 patient advocates from around the globe – INCA Unmet Needs initiative and its 
impact on evidence-based advocacy

✓ European School of Oncology (ESO) Masterclass in Cancer Patient Advocacy 2018 – 56 patient 
advocacy leaders representing 23 European cancer patient networks in attendance; the results of the 
INCA Survey on Unmet Needs showcased at the Evidence-based advocacy: how to increase impact 
session on February 25, 2018. 

Making an Impact



Second Joint ENETS/INCA Symposium 2018 – March 9, 2018, Barcelona, Spain

Over 150 conference participants in attendance, including some of the thought-leaders in the    NET medical 
community

The focus:

✓ unmet needs in the "Patient Pathway" – the patient information gap, ways to improve the information 
delivered to patients throughout the treatment journey, as well as access to appropriate care

✓ engaging patients in research from trial design to clinical trials

✓ INCA and ENETS leaders to form taskforces to identify concrete steps to address the issues that impede 
optimal care and research, along with the other NET medical societies – NANETS, COMMNETS, APNETS), etc.

Making an Impact



NET Cancer Day 2018 – November 10 #Letstalkaboutnets

✓ 2018 campaign – biggest ever 

✓ Over 12 million impressions on social media for the first 2 weeks in November

✓ NET Cancer Day Toolkit

Making an Impact



INCA works to provide more attention for NETs, by                                             
informing and educating all relevant target groups. 

Guided by the principle of evidence-based advocacy, we work to place our 
community needs higher on the decision makers’ agenda – globally, regionally 

and locally

We inform and connect the patient community to the outcomes and process 
of clinical trials

We identify committed patient leaders to influence the oversight and 
approval process

Going Forward





שאלות ותשובות

Questions and Answers

MICHAEL ROSENBERG INETLives 2019 מיכאל רוזנברג 43



Carcinoid Syndrome and Carcinoid Heart Disease

Simona Glasberg, MD
Neuroendocrine Tumor Unit, ENETS Center of Excellence, 

Department of Endocrinology,
Hadassah-Hebrew University Medical Center, Jerusalem, Israel

Israeli NET Lives 2019, 

27th of March 2019, Tel Aviv

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=hadassah+hospital&source=images&cd=&cad=rja&docid=ssMfR-N6taj6VM&tbnid=PMFL7mGxjlGZzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hadassah-med.com/patients-and-visitors/inpatient-information/ein-karem-hospital.aspx&ei=LY8bUuz8L6LJ0AX3loGgAw&bvm=bv.51156542,d.ZGU&psig=AFQjCNGnX20U7NfWfS-Fe4xq95k4O2e1hg&ust=1377624213973336


NETs

NF-NETs

(~75%)

F-NETs

(~25%)

Jensen RT. et al, ENETS Guidelines, Neuroendocrinology, 2012
Falconi M. et al, ENETS Guidelines, Neuroendocrinology, 2016

Introduction: NETs, a Clinical Challenge

Incidental/ 
Tumor-mass 

related 
symptoms

Pain, jaundice, nausea, vomiting, 
weight loss, etc.

Hormone-
hypersecretion 

related 
symptoms

Insulin 
(Insulinoma)

Gastrin 
(Gastrinoma)

Glucagon
(Glucagonoma)

VIP
(VIPoma)

Serotonin, etc.
(Carcinoid Sdr.)

ACTH/CRH
(Cushing Sdr.)

PTH-RP
(Hypercalcemia)

GHRH/GH
(Acromegaly)

Calcitonin, multi-hormones, etc.



Carcinoid, Carcinoid Syndrome & CHD

▪ A subgroup of F-NETs (~ 19%)  
originating in SI, lung, pancreas, 
ovary, etc.

▪ Associated with high serotonin 
(5HIAA)

▪ Diarrhoea, flushing, bronchospasm
▪ ~30-60% CHD - increased mortality
▪ Carcinoid crisis - life-threatening

▪ Is associated with reduced 
QOL & shorter survival

Grozinsky-Glasberg S et al. Neuroendocrinology (2015) 101(4):263-73. ;
Davar J et al., J Am Coll Cardiol. (2017) 69(10):1288-1304.
Halperin DM, et al. Lancet Oncol. (2017) 18(4):525-534. 



➢ A major cause of morbidity & mortality.

➢ Fibrous endocardial thickening & dysfunction of the valves 
(mostly TV & PV) with RHF.

➢Without appropriate treatment, poor prognosis (3y survival ~ 
31%)

➢May progress very fast!

Carcinoid Heart Disease (CHD) -
in ~30% of CS patients

Davar J et al., J Am Coll Cardiol. 2017; Zuetenhorst J, et al. Cancer 2003; Denney W, et al. J Am Coll Cardiol. 1998; Zacks J, et al. 
Poster ENETS (abstr. 2016).



Real Life Approach to a Patient with 
CHD - Principles of Therapy, 1

❑ Be Aware of the Diagnosis

❑ Understand its Pathophysiology

❑ It’s a Complex Patient !

(the need for a  multidisciplinary

specialized team in a specialized center) 



A Metastatic Tumor

Symptoms of CS

CHD
TVR ± PVR

Rt. Heart Failure

Easily decompensate

CHD - A Double-Edged Sword



❑ 1st - Decrease Hormonal Levels, crucial:  

• control the symptoms (±tumor growth)

• control the negative haemodynamic impact of 
serotonin

• PREVENT CHD appearance/progression/recurrence

❑ 2nd - Identify & Treat RHF

❑ 3rd - Decide on Valve Replacement (NET MDT)

Real Life Approach to a Patient with CS & 
CHD - Principles of Therapy, 2 



1st - Decrease Hormonal Levels in CHD

▪ Somatostatin Analogues (SSA, also high dose)

▪ Serotonin synthesis (TH) inhibitor - Telotristat Ethyl 

▪ (PRRT), OR

▪ (mTOR inhibitor - Everolimus), OR

▪ (INF-α) (rarely used), OR

▪ (Locoregional (TACE/SIRT), surgical debulking), OR

Pavel M. et al., Neuroendocrinology; ENETS Consensus Guidelines 2016

❑ SSAs ALWAYS (± Telotristat) 
❑ All Other Options Sequence (before/after cardiac surgery) 

should be Considered Individually, Depending on CHD Severity
❑Most patients receive a combination of treatment modalities.



2nd - Identify & Treat CHD-related RHF

❑ Initially, relieve the symptoms of right heart failure with:
▪ loop diuretics

▪ fluid & salt restriction 

▪ compression stockings

❑ Cautious … in advanced right ventricular failure, these 
measures become deleterious due to the depletion of 
intravascular volume, further reducing of the cardiac 
output.

Fox DJ, Khattar RS. Heart 2004; 90: 1224–1228.
Grozinsky-Glasberg S et al, Neuroendocrinology; 2015;101(4):263-73. 



3rd - NET MDT - Individualized Approach 
“Choosing the Right Valve at the Right Time”

❑ Evaluation of CHD severity (imaging, markers)
▪ life-time expectancy (3y survival 68% without vs 31% with CHD).

❑ Risk of bleeding

❑ Decide on time of surgery & type of prosthesis (>40% of 
new biological valves are destroyed if serotonin remains 
high) 

❑ Discuss with the patient 
(RISK/BENEFITS/PREFERENCE/AVAILABILITY)

Davar J et al., J Am Coll Cardiol, 2017;69(10):1288-1304.
Korach A, Grozinsky-Glasberg S, et al. J Heart Valve Dis. 2016;25(3):349-355.
Grozinsky-Glasberg S et al, Neuroendocrinology; 2015;101(4):263-73. 



Hendrik J. Bruins
70 years old
Carcinoid Syndrome
approximately since
2000

הנדריק ברוינס
70בן 

קרצינואידתסמונת 
2000בערך משנת 
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Before Diagnosis in    2014 -ב לפני הדיאגנוזה

• The period of ca 2000 – 2014

• Sometimes becoming RED, while 
eating a meal or drinking wine

• Sometimes the REDNESS was 
accompanied by a fast heartbeat

• Developing HIGH BLOOD 
PRESSURE that did not respond 
to treatment

• Developing DIARRHEA 

2014–2000התקופה מבערך •

בזמן ארוחה  האדיםלפעמים גופי •
הסמקה: או שתית יין או בירה

הייתה מלווה  האדמומיותלפעמים •
בדפיקות לב מהירות

שלא הגיב לחץ דם גבוה פיתחתי •
לטיפול תרופתי

שלשוליםהופעת •
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Worsening health    2012–2014 החמרה במצבי  

• Gradually developing EDEMA in 
the legs, at first understood to 
be related to Calcium Blocker 
medicine (Vasodip) to treat High 
Blood Pressure

• During a Scientific Excursion at 
Santorini (2012), great difficulty 
walking uphill, but no pain in 
the chest

• The EDEMA became very bad in 
the summer of 2014

ששוייך, ברגלייםבצקתהופעת •
וזודיפבהתחלה לנטילת תרופת 

(Calcium Blocker )  לטיפול בלחץ
דם

קושי  בסנטוריניבמהלך כנס מדעי •
ללא רב בעליה של מדרון תלול 

כאבים בחזה

2014החמירה מאוד בקיץ הבצקת•
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Diagnosis in    2014 -ב הדיאגנוזה

• Echocardiogram (August 2014): 
Tricuspid Valve does not function 
well, is badly affected

• Appointment in Hadassah Ein Kerem
with Prof. Dan Gilon (Cardiologist)

• Considering the disease features 
(Damaged Tricuspid Valve, Red 
flushing, Diarrhea, High Blood 
Pressure), he made the correct 
diagnosis, in consultation with Prof. 
David Gross and Dr. Simona Glasberg:

• Carcinoid Syndrome

(:  2014אוגוסט )אקוקרדיוגרפיה•
אינה מתפקדת הטריקוספידליהמסתם 

נפגע קשה; כראוי

עם              בהדסה עין כרם פגישה •
(קרדיולוג)דן גילון ' פרופ

מסתם  )שקלול תופעות המחלה •
,,שלשולים, הסמקה, פגועטריקוספידלי
הוא נתן את הדיאגנוזה  (:לחץ דם גבוה

תוך התייעצות עם             , הנכונה
:גלסברגר סימונה "דוד גרוס וד' פרופ

קרצינואידתסמונת •
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Treatments             / טיפולים

• I am treated since August 2014 by the 
Neuroendocrine Tumor Unit at  
Hadassah Ein Kerem by                                               
Dr. Simona Glasberg, Head of the Unit

• 27.08.2014 measurements: 
Chromogranin A 413 ng/ml                      
5-HIAA urine 24h  236 mg/24h

• 09.09.2014 Biopsy that proved the 
diagnosis

• 16.09.2014 the first GA68 PET-CT to map 
the tumors in the body

• 24.09.2014 first treatment (injection) 
with Somatulina Autogel 120 mg:                  
The diarrhea stopped immediately and 
did not return

אני מטופל            2014מאז אוגוסט •
ניורואנדוקרינייםביחידה לגידולים 

על ידי                         , כרםבהדסה עין
מנהלת היחידה  , גלסברגר סימונה "ד

:            מדידות27.08.2014•
Chromogranin A413ng/ml 

5-HIAA 24שתןh236mg/24h

שהוכיחה את ביופסיה09.09.2014•
הדיאגנוזה

הראשון GA68 PET-CT-ה16.09.2014•
למיפוי הגידולים בגוף   

(         זריקה)טיפול ראשון 24.09.2014•
:       ג "מ120ל'אוטוגבסומטולין

.השלשולים הפסיקו מיד ולא חזרו מאז
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Treatments / Heart Surgery     ניתוח לב/ טיפולים

• My condition improved and by 
November 2014 it was decided that I 
was fit enough to undergo Open Heart 
Surgery

• 24.11.2014 Cardiac catheterization to 
inspect the blood vessels around the 
heart:  good condition, no clogging

• 25.11.2014 Successful Open Heart 
Surgery by Dr. Amit Korach at 
Hadassah Ein Kerem to replace the 
damaged Tricuspid Valve with a 
Mechanical Valve

• 04.12.2014 Release from the hospital

2014מצבי הגופני השתפר ובנובמבר •
הוחלט שאני יכול לעבור ניתוח לב פתוח

על מנת לבדוק צנתור לב 24.11.2014•
:          את כלי דם כליליים סביב הלב

ללא חסימות, מצב טוב

מוצלח על ניתוח לב פתוח 25.11.2014•
ר עמית קרח                     "דידי 

להחלפת המסתם בהדסה עין כרם 
במסתם מכאני  הפגוע הטריקוספידלי

שחרור מבית החולים   04.12.2014•
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Main Medications         /         תרופות עיקריות

• 24.03.2015 Taking for the first 
time a new medicine:   
Telotristat ethyl – 2 pills of 250 
mg 3 times a day during meals

• Continuation with Somatulina
Autogel 120 mg injections twice 
a month

:  תרופה חדשה24.03.2015•
טבליות של  2–אתילטלוטריסטט

פעמים ביום בזמן 3ג "מ250
הארוכות

המשך בזריקות של           •
ג  "מ120ל'אוטוגסומטולין

פעמים בחודש
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Chromogranin_A 5-HIAA Urine 24h

Date Result ng/ml
27-08-2014 235.6
29-10-2014 49.9
07-01-2015 101.8
08-06-2016 21.9
02-11-2016 10.7
08-02-2017 9.6
16-08-2017 8.5
21-01-2018 7.8
04-07-2018 8.0
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Date Result ng/ml

27-08-2014 413

08-06-2016 282

10-11-2016 304

01-02-2017 361

16-08-2017 347

15-01-2018 254

05-07-2018 287

23-01-2019 313



Additional Medications     /         תרופות נוספות

• Coumadin 2.5 mg and 3.5 mg
• Cardiloc 1.25 mg and 2.5 mg 

(Bisoprolol Fumarate)

• Mini Aspirin 100 mg

• Zoledronic Acid (Dexcel) 4 mg/5 ml 
I.V. Infusion once every 2 months

• VITAMINS and MINERALS:

• Vitamin D3, 1000 IU

• Vitamin B3, 100 mg

• Vitamin B Complex 25 mg

• Calcium 600, Magnesium 200 mg
• Iron bisglycinate 25 mg

ג"מ3.5-ג ו"מ2.5קומדין•

ג  "מ2.5-ג ו"מ1.25קרדילוק•
(פומראטביסופרולול)

ג"מ100במינון נמוך אספירין•

ל תרכיז  "מ5/ג"מ4דקסלזולדרוניק•
פעם בחודשיים, להכנת תמיסה לעירוי

ויטמינים ומינרלים•

D3 ,1000IUויטמין •

ג"מB3 ,100ויטמין •

ג"מ25קומפלקס Bויטמין •

ג"מ200מגנזיום , ג"מ600סידן •

ג"מ25ברזל עדין •
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Key Issues             /      נקודות חשובות

• Dramatic health improvement following:                    
1. Somatulina Autogel injections                      
2. Open Heart Surgery and Valve      

Replacement                                                 
3. Telotristat Ethyl medicine (pills)

• I am able to function quite well, but:

• Carcinoid syndrome attacks:  Red 
Flushing, Drop in Blood Pressure, Fast 
Heart Beat, Feeling Weaker

• Slight Hyperglycaemia (100–115 mg/dL), 
side effect of Somatulina Autogel
medicine

• Sometimes (quite rare) momentary 
Hypoglycaemia (suspected), perhaps side 
effect of Somatulina Autogel medicine

• Gallstones, side effect of Somatulina
Autogel

:                           שיפור דרמטי בבריאותי עקב•
זריקות                              -ל'אוטוגסומטולין. 1
ניתוח לב פתוח להחלפת מסתם                    . 2
(טבליות)תרופה אתילטלוטריסטט. 3

:אבל, תפקודי היומיומי די בסדר•

ירידה , הסמקה: קרצינואידהתקפי תסמונת •
הרגשת חולשה, דופק מהיר, זמנית בלחץ דם

,  (דל/ג"מ115–100)קלה היפרגליקימיה•
ל'אוטוגסומטוליןתופעת לוואי של 

היפוגליקימיה( נדיר למדי)לפעמים לרגע •
סומטוליןאולי תופעת לוואי של , (כנרא)

ל'אוטוג

ל'אוטוגסומטוליןתופעת לוואי של , אבני מרה•

אחרי ( צ"שנ)שלאפשטונדה: אם מתאפשר•
הצהריים
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Key Learnings      / מסקנות

• There is hope 
,  רופאים מקצועיים', בעזרת ה

ותרופות יעילות 

• Somatulina Autogel and 
Telotristat Ethyl are important 
medicine to treat Carcinoid 
Syndrome Cancer

• Eat often and well: 
Mediterranean Diet (but no 
alcohol)

• Take sufficient rest

65HENDRIK BRUINS INETLives הנדריק ברוינס 2019

יש תקווה•



ר אורית טויטו"ד
השירות לגידולים נוירואנדוקרינים

סוכרת ומטבוליזם, המכון לאנדוקרינולוגיה
מרכז רפואי מאיר



גסטריןהמפריש נוירואנדוקריניהיא גידול גסטרינומה

":הגסטרינומהמשולש "יופיעו בגסטרינומות

בתריסריון70%

בלבלב30%

במקומות אחרים5%<



Primary peptic ulcerations of the jejunum 
associated with islet cell tumors of the 

pancreas.

ZOLLINGER RM, ELLISON EH

Ann Surg. 1955;142(4):709.

מוגזמת מהגידול גורמת להפרשת חומצה  גסטריןהפרשת •

מוגזמת מהקיבה

אליסון מתבטאת בכיבים חמורים בקיבה  -זולינגרתסמונת •

ובתריסריון ובשלשול



הינו הורמון  המופרש מתאי הקיבה ומעודד הפרשת גסטרין

חומצה מתאים אחרים בדופן הקיבה



עלול להיות מוגבר במקרים רביםגסטרין

 לוסק)כגון תרופות להפחתת חומצת הקיבה גסטריןישנן תרופות המעלות  ,

(נקסיום, אומפרדקס

 עולההגסטריןישנם מצבים רפואיים שונים בהם רמת



0.5-2:1,000,000, נדירות  מאדגסטרינומות

 20-50הגיל בעת האבחנה

המחלה פוגעת בגברים יותר מאשר בנשים

20%  מהמקרים נובעים מתסמונת גנטית

60-90% גרורתיתמהמקרים מהמחלה



 מהופעת התסמינים  ( שנים בממוצע5-כ)עיכוב גדול מחקרים מראים כי ישנו

הגסטרינומההראשונים עד לאבחנת 





הגסטריןהפחתת הפרשת 

:והחומצה

-תרופות להפחתת חומצה•

נקסיום, אומפרדקס, לוסק

לסומטוסטטיןאנלוג•

הקטנת הגידול•

:טיפול אונקולוגי

ניתוח•

לסומטוסטטיןאנלוג•

•PRRT

כמותרפיה•

טיפול מכוון לכבד•



 גסטריןהמפריש נוירואנדוקריניגידול

מתבטא בכיבים קשים במערכת העיכול ובשלשול

הטיפול  כולל הפחתת חומציות הקיבה וטיפולים להקטנת הגידול

ORIT.TWITO@CLALIT.ORG.IL



robin gumani

ניתוחום/טיפולים•

(רחל)גומאנירובין •

CTבעמצותמ ”ס2.5גילו גידול ב•

נכנסו דרך התבור ורצו לעשות ניתוח11/2007ב•

•Whippleעד  , ניואנדוקריןלא הבחינו שזה גידול . אבל הגידול היה קרב מידי לכלי דם והביופסיות בלבלב חזרו כמה פעמים שליליות
2013  .

Sandostatin,בזירקתיומים28כל 2013אני התחלתי הטיפול ב, אינדוקריניתבעזרת הרופאת • Lar 30 mgדם בידקתGastrin
Ompradex.והתחלתי לקחת סומוסטטין68גליום , בסחלהאחד בכבד ואחד )ביופסיםעברתי שתי ,  Chromogranin Aו (PPI)

Sandostatinהתחלתי לקחת . .יציבה חמש שנים ועכשיו מקדמתהיתההמחלה • Lar 60 mg. ץ.הפרקועוד טיפולים עלhromogranin
Aבסנדוסטטיןטיפול בתי טיפול התחלתי

•Treatment and Surgeries

•Robin Gumani

•In 11/2007, the doctors executed a surgery by way of the belly button, and wanted to contine to a surgery called “Whipple, for Pancreatic cancer. However, the tumor was too 
close to the blood vessels, and the biopsies return negative. A diagnosis was made in 2013 for Neoendocrine Tumors. 

•With the help of the doctor from the Department of Endocrinology, I began treatment in 2013, every 28 days an injection of Sandostatin 30 Lar, had two biopsies (one on the left 
ovary and the other on the liver,) blood tests every 3 months to check the level of Gastrin and Chromogranin A in the blood, began taking a PPI Ompradex, and later switched to 
Nexium as well as 3 month check-ups with the Endocrinologist. The disease was stable for 5 years, and is now consider advanced. I have begun to take Sandostatin 60 Lar, and 
other treatments have been discussed.
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robin gumani

תרופות•
גומאנירובין •
•mg 30Lar  Sandostatin- יום28כל.
•mg40- Nexium   1פעמים ביום.
(.ברזל)Ferrifolו Dויטמןנוטלת •

•Medicines

•Robin Gumani

•Sandostatin Lar 30 mg – every 28 days.

•Nexium 40 mg – 1 twice a day.

•Vitamin D and Ferrifol (Iron).

MICHAEL ROSENBERG INETLives 2019 מיכאל רוזנברג 77



robin gumani
חשובותחשובותנקודותנקודות •

גומאנירובין •

חומצה באות באופן ספונטני/גסטריןשל בעות•

.הבטן הופך להיות נפוח ונשרף מאוד, חומצה/גסטריןההתקיףבמשך •

הוא בין, חומצה/גסטריןמשך הזמן של התקיף •

.ולפעמים בין שתים עשרה שעות ולכמה ימים, שתיים ותעשה שעות•

(primary tumor)הגידול עיקרי •

.הוא הלבלב•

.ולעוד מקומות של הגידולים, בדרך כלל לבטן ולגב, חומצה מכרין למקומות נוספות בגוף/גסטרין•

.חומצה/גסטריןמהתקיפיאוכלת כל שלוש שעות כדי למנוע •

.משתמשת בעזרת בקבוק חם כדי להתמודד עם הכאב•

•Important Points

•Robin Gumani

•Gastrin attacks are spontaneous.

•Duration of Gastrin attacks are between two to nine hours for this patient, sometimes longer. 

•During a Gastrin/Acid attack, the stomach becomes swollen, and burns.

•Primary tumor is the pancreas, but Gastrin/Acid radiates to additional areas of the body, to other places within the stomach and back, and to additional tumor sites.

•Must eat every three hours in order to prevent an Gastrin/Acid attack.

•Uses a hot water bottle to help with the pain.
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Rectal Neuroendocrine Tumors
MD,PhD, ר אסתר  אושר "ד

הנוירואנדוקרינייםמנהלת שירות הגידולים 

המרכז הרפואי  , המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם ויתר לחץ דם

. סוראסקיש "א ע“ת
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Rectal Neuroendocrine Tumors-Background  

80

➢ Incidence   last decades

➢ 29% of GEP-NETs

➢ Fortunately, many rectal NETs discovered at earlier stages due to colon cancer 

screening programs

➢ Mostly (80%) well-differentiated, small tumors (<1cm) ,good overall prognosis

➢ Symptoms 

o Asymptomatic (diagnosis  routine lower endoscopy) 

o Symptomatic rectal bleeding, pain, constipation tenesmus ,carcinoid syndrome rare



Rectal Neuroendocrine Tumors Diagnosis & staging
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Colonoscopy Rectal ultrasound

➢ Marker- Chromagranin A ,5HIAA ? 

➢ Imaging CT/MRI /PET  somatostatin (tumors >10 mm residual metastatic disease )



Rectal Neuroendocrine Tumors-Treatment 
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➢ Risk factors for metastatic disease

• Size>1cm

• Muscularis propria invasion

• Proliferation index(KI67 –grade ) 

• lymphovascular perineural invasion

➢ Treatment

low risk tumors >>>>>>>endoscopic resection 

high risk tumors >>>>> surgical excision



Dr. Philip Ben Natan’s
Story
85 years old

ר פיליפ בן  "סיפורו של ד
נתן
85בן 
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שאלות ותשובות

Questions and Answers
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Multiple endocrine neoplasia type 1 
(MEN-1) syndrome

תל השומר, בית החולים שיבא, השירות לגידולים נוירואנדוקריניים, ר עמית תירוש"ד

Dr Amit Tirosh, Neuroendocrine Tumors Service, Sheba Medical Center, Tel HaShomer

عميت تيروش، وحدة لنمو نويروايندوقريني، مركز شيبا الطبي ، تل هشوميردكتور

MEN-1תסמונת 
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Hereditary syndromeתסמונת תורשתית

• Tumor develops from a genetic error 
(mutation) in a cell that gets “wild”

• In hereditary syndrome, the mutation 
exists in all the body cells, increasing 
the risk for tumors in several organs

• When mutation in the MEN1 gene 
exists, MEN1 syndrome may develop

בתא  ( מוטציה)גידול נוצר משינוי גנטי •
"מתפרע"ש

המוטציה קיימת  , בתסמונת תורשתית•
ומעלה סיכון להתפתחות  , בכל תאי הגוף

גידול במספר איברים

נגרמת  MEN1כאשר יש מוטציה בגן בשם •
MEN1תסמונת 
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                            ?MEN-1?What is MEN-1מה זה 

• Hereditary syndrome, caused by an abnormal 
MEN1 gene.

• Probability of 50% for inheritance.

• There  are guidelines for the follow-up and 
management of patients with MEN1.

הנגרמת מהפרעה בגן בשם  , תסמונת תורשתית•
MEN1.

.להורשה מהורה לילד50%הסתברות של •

MEN1קיימות הנחיות למעקב וטיפול בחולים עם •
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                            ?MEN-1?What is MEN-1מה זה 

• High risk for developing tumors in 
several endocrine glands:

• Parathyroid gland

• Pancreas

• Pituitary

מתבטאת בסיכון מוגבר לגידולים במספר בלוטות  •
:אנדוקריניות

(תירואיד-פארא)יותרת התריס •

לבלב•

(היפופיזה)יותרת המוח •

2019Amit Tiroshעמית תירוש 88

MEN1גידולים במסגרת תסמונת 
שונים מאותם גידולים המופיעים לא  

במסגרת התסמונת

MEN1-related tumors are distinct 
from similar non-syndromic 
tumors



         Follow-up and managementמעקב וטיפול

• Multidisciplinary expert team
Endocrinologist, neurosurgeon, surgeon(s), radiologist 
etc.

• Preventive medicine
• Active surveillance

• Intervention
• Early enough, but not too early

• Unique intervention

תחומי  -צוות מומחים רב•
רדיולוג ועוד, (ים)מנתח, נוירוכירורג, אנדוקרינולוג

רפואה מונעת•
מעקב אקטיבי•

התערבות •
אך לא מוקדם מדי, מוקדם מספיק•

גישה ניתוחית ייחודית•
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                                                    Summaryסיכום 

• Long and familial (x2) relations with the 
medical team

• Expertise in the management of patients with  
MEN1

• Objective - adequate follow-up and 
management, to enable maintaining “normal” 
daily life

עם הצוות ( x2)מערכת יחסים ארוכה ומשפחתית •
המטפל

MEN1התמחות במעקב וטיפול במטופלים עם •

כדי לאפשר ניהול , מעקב וטיפול נכונים-מטרה •
"נורמליים"חיים שיגרה 
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Allon Shai
45 years old
2003 Multiple endocrine 
neoplasia type 1 syndrome

שי אלון
45בן 

MEN-1תסמונת -2003
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SURGERIES / TREATMENTS   ניתוחים טיפולים /

• 2003 – Cushing disease, pituitary 
adenoma resection

• 2004 – Parathyroidectomy x4 glands

• 2008 – Pancreatic NET, Whipple 
procedure was planned, the entire 
pancreas was removed with 1/3 of the 
stomach and right adrenal.

כריתת אדנומה  , מחלת קושינג–2003•
מההיפופיזה

בלוטותx4פאראתירואידקטומי –2004•

תוכנן  , גידול נוירואנדוקריני בלבלב–2008•
אך בוצעה כריתת לבלב  , ניתוח וויפל

.מלאה

,  הוצאו התריסריון, WHIPPLEבניתוח •
.שליש מהקיבה ואדרנל ימני
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MEDICATIONS / תרופות

• Somatostatin analogs (stopped 
after pancreatetomy)

• Insulin (pump)

• Pancreatic enzymes for digestion 
(Pancreatin 300mg)

• Hydrocortisone during febrile 
illnesses/stress

הופסק לאחר )אנלוג לסומטוסטטין •
(כריתת הגידולים בלבלב

משאבת אינסולין•

PANCREATIN300mgאנזימי עיכול •

:  סטרס/במקרה של חום•
Hydrocortisone
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KEY ISSUES / נקודות חשובות

לאחר כל הניתוחים חלה ירידה  •
:משמעותית במשקל

•100kg (max.)  65kg (min.)

הרגלי אכילה השתנו והתאזנו ללא •
עזרה חיצונית

94

• The weight dropped 
pronouncedly following the 
surgeries:

• 100kg (max) 65kg (min

• Nutritional habits changed and 
balanced with no external 
assistance.
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KEY LEARNINGS / מסקנות

• Positive approach is a way of life, and 
independent of the medical state

• Medical management is bi-directional, 
and established on cooperation 
between me and the medical stuff

• Communication is essential, both 
between me and the physicians, and 
between them

גישה חיובית היא עניין בלתי תלוי•

ובנוי על שיתוף  , טיפול רפואי הוא דו צדדי•
פעולה עם הצוות הרפואי

עם , תקשורת וזמינות הם מעל הכל•
הרופאים וביניהם
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שאלות ותשובות

Questions and Answers
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של ריאהקרצינואיד

. מכל גידולי ריאה1-2%•

NETמכלל גידולי20-30%-כ•
:יותר שכיחים•

בנשים מאשר גברים

במעשנים

MEN1בתסמונת 

:קרצינואידסוגי 

טיפוסי  קרצינואידגידול . 1

לא טיפוסיקרצינואידגידול . 2



תסמינים  

שיעול כרוני•

התקפי קוצר נשימה •

דלקות ריאה חוזרות•

הסמקות•

(נדיר)קרצינואידיתתסמונת •

(נדיר)קושינגתסמונת •



אבחון
סריקות טומוגרפיה  •

(  CT)ממוחשבת 

מיפוי קולטנים  •
לסומטוסטטין

–ביופסיה •
גישה  \בברונכוסקופיה

מלעורית 

סמנים•

טיפול

• ניתוח

• לסומטוסטטיןאנלוגים

• -טיפול ב PRRT



Amnon Bialski

2006 Carcinoid

ביאלסקיאמנון 

2006קרצינומה
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• Incidental finding during XRAY for +++++

• 3 cm growth on upper half of left lung. Identified via GA-68 scan and 
biopsy

• 31/5/2006 – excision of upper left lung

• Follow-up via Lung clinic for 6 months.

• 2010 – 2011 Rashes, weakness, flashing, headaches, breathing 
weakness, redness on legs. Not able to correlate  symptoms

• 2012 – Personal decision – Decided to get a GA 68 CT and found two 
liver mets and a few small ones on the lung envelope

• Performed cGa and 5HIAA tests and they were found to be 
significantly outside the noprmal ranges

• 2012 – 4 PRRT treatments – every 2-3 months

• Liver mets have shrunk and the lung mets have disappeared

• From 2012 – Sandostatin LAR 30mg monthly

• Checkups every 6-8 months

• Stable disease
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SURGERIES / TREATMENTS
Amnon Bialski

טיפולים/ניתוחים
ביאלסקיאמנון 

• -68גליום -ברור)מ בריאה שמאלית אונה עליונה"ס3קרצנואידנמצא
(ביופסיה+סומטוסטטין

• ניתוח כריתת אונה עליונה בריאה שמאלית31/5/2006

• ללא מעקב (. חודשים6סיטי מידי !!! )המשך מעקב במרפאת ריאות בלבד
נוירו אנדוקריני/אונקולוגי

• הסמקה, חולשה, גרודים ,כאבי ראש -הופעת סימפטומים2010-2011
!!!קושי בנשימה לא היה גורם שיחבר את המידע, ברגליים

• גידולים 2הברור העלה ( חומר ניגוד)+לבצע סיטי החלטה עצמית-2012
.גדולים בכבד ומספר קטנים על מעטפת הריאות

• .סומטוסטטין -68בוצעה בדיקת גליום 

• ,בדיקות סמנים גלסברגר סימונה "גרוס וד' הדסה עין כרם פרופ ערכים 
מעל הנורמה % מופרעים באלפי  5HIAA HROMOGRANIN A.

• PRRT טיפולים (.חודשים2-3טיפול מידי ) 4 2012

• הגושים בכבד צומצמו למינימום לא פעיל ואלו על מעטפת הריאות -התוצאה
.נעלמו

• יום זריקת 28כל  SANDOSTATIN LAR 30 mg -2012-מ

• .חודשים6-8ביקורת מידי 

• .המחלה יציבה ולדעתי נבלמה



KEY LEARNINGS
Amnon Bialski

• Always think positively!!!

• Listen to your body and pay attention to 
what is happening to your body because 
no one else can feel what you feel inside

• Always play sports during the treatments

• Charlie Chaplin – Nothing is forever in 
this life, not even our troubles.

• Charlie Chaplin – The most wasted day in 
life is the day when you do not laugh.

• Live as if this is your last day on earth

• Remember: What does not kill you, 
makes you stronger.

• !!!חשוב חיובי תמיד

• הקשב לגופך וגלה ערנות למה שקורה לך 
מכיוון שאף אחד לא יכול להרגיש מה  

.קורה בגופך

• עסוק בספורט תמיד ובאופן קבוע וגם 
.בזמן טיפולים

• גם לא , שום דבר אינו קבוע בעולם הזה 
(.אפלין'ארלי צ'צ.)בעיותינו

• היום הכי מבוזבז בחיי אדם הוא יום בו לא 
(.אפלין'ארלי צ'צ.)צחקנו

• .חיה כל יום כאילו זה היום האחרון

• "!!!מה שלא הורג מחשל,-:זכור
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מסקנות
ביאלסקיאמנון 



• I feel fatigue the day after the 
monthly injection

• From time to time I have 
difficulty breathing

• I swim and use different 
breathing devices – I do not use 
pumps since they are ineffective 
in my case)

• .יום לאחר הזריקה מעט עייפות

• לפעמים קשיי נשימה

• מטפל בקשיים בשחייה וספורט )
(.כ במכשירים לשיקום נשימתי"וכמו

• מסרב להשתמש במשאפים עקב 
.חוסר יעילותם במקרה שלי
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KEY ISSUES
Amnon Bialski

נקודות חשובות
ביאלסקיאמנון 



• Sandostatin LAR – every 28 days

• Rosuvastin 10 mg – 3 times a 
week

• VITAMIN D3 1000 IU – twice a 
day

• Calcium 600 mg – Twice a day
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MEDICATIONS
Amnon Bialski

תרופות
ביאלסקיאמנון 

• SANDOSTATIN LAR 30 mg-
. יום28כל 

• ROSUVASTATIN 10 mg

.פעמים בשבוע 3

• VITAMIN D3 1000 IU

.פעמים ביום 

• CALCIUM 600 mg .פעמיים ביום -



שאלות ותשובות

Questions and Answers
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Glucagonoma – Dr. Simona Glasberg

❑ ~7% of F-pNETs
▪ usually large (>5 cm) and metastatic (~80%

liver) at presentation

❑ Clinically, Glucagonoma Syndrome:
▪ necrolytic migratory erythema (NME): 

erythematous papules/plaques (face, 
perineum, extremities); nail dystrophy, 
conjunctivitis, cheilitis, glossitis, stomatitis.

▪ new/uncontrolled DM (75-95%)

▪ abdominal pain, anorexia, diarrhea

▪ thromboembolism (~30%) 

▪ neurologic: ataxia, dementia, optic atrophy.

❑ Diagnosis - high index of suspicion
▪ fasting plasma glucagon >500pg/ml (50-150) 

▪ localization: HRCT/MI; EUS; SRI  

Eldor R, et al. Clin Endocrinol (Oxf) (2011) 74(5):593-598.
Grozinsky-Glasberg S., et al. J Hepatobiliary Pancreat Sci (2015) 22:578–585



Hyla Kompel

2006 Carcinoid

קומפלהילא

גלוקגונומה
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SURGERIES / TREATMENTS
Hyla Kompel

טיפולים  / ניתוחים 
קומפלהילא

חשש לגידול עקבן ביקור אצל רופא 2/2014•
עור

CTבטן11/2014•

אובחן באמצעות  3/2015•
אנדוסקופיה 

לקבלת חומצות אמינו דרך , אישפוז4/15•
הוריד

PRRT-שבועות6כל , טיפולים5/155•

2015Lanreotide–עד היום 5/2015•

ויפלניתוח  10/2016•

2016מחלה יציבה מאז אוקטובר •

• FEB 2014 Incidental detection 
(suspicion) during dermatologist 
visit

• NOV 2014 CT Stomach

• MARCH 2015 Diagnosed via Endoscopy

• APRIL 28 2015 IV Amino Acid 3 days in 
hospital

• MAY 3 2015 PRRT 5 sessions - every 6 
weeks

• DEC 2015 Lanreotide – Somatuline
120mg 28 days Current

• Oct 2016 Whipple 

• Stable Disease since Oct 2016



• Need to Take Naps

• Gas pains, not always pain

• Frequent bowel movements

• Stomach area discomfort - not 
pain

• Insicional Hernia

צריך לנוח מספר שעות ביום•

לפעמים עם כאבים-גאזים•

רבות ורכותציאות•

נוחות בכל אזור הבטן -רגישות ואי•
לרוב באזור הניתוח

בקע•
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KEY ISSUES
Hyla Kompel

נקודות חשובות
קומפלהילא



• Lanreotide – Somatuline
120mg 28 days

• CREON if needed, usually dont
take it
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MEDICATIONS
Hyla Kompel

תרופות
קומפלהילא

•Lanreotide – Somatuline 120mgכל 28יום

•CREON25000בדרך כלל לא לוקחת,לפי הצורך



KEY LEARNINGS
Hyla Kompel

• ALWAYS make sure there is plenty 
of toilet paper

• ALWAYS carry food and water with 
me

• Listen to my "GUT" intuition

• Doing nothing is also to do

• It's OK to do nothing

• Practice Gratitude- Thankful for 
what I have

• Change the pace of my life
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מסקנות
קומפלהילא

תמיד לוודאי שיש מספיק ניר טואלט•

-להקשיב לתחושת בטן שלי •

האינטויציה

נישנושים/תמיד להסתובב עם אוכל •

ומים
זה גם עשייה, לא לעשות כלום !!•

מותר לא לעשות כלום•

אסירת תודה והכרת הטוב•
שינוי בקצב החיים•



שאלות ותשובות

Questions and Answers
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Non functional NET 
overview

Dr. Ravit Geva

Head, GIT malignancies center

Head, Research Unit

TASMC

Geva 



שכיחות עולה

Geva 



• clinically symptomatic (functioning)  

• silent (nonfunctioning)

Geva 



Geva 



Ki67

פ מדד חלוקת תאים"ע

WHO 2017 classificationGeva 



Targeting NETs

Dong M et al. Clin Cancer Res 2012;18:1830-1836
Geva 



Peptide Receptor Radiotherapy (PRRT)

Dong M et al. Clin Cancer Res 2012;18:1830-1836

http://octreopharmsciences.com



Selective internal radiation microsphere therapy (SIRT)

• Embolisation of the hepatic artery with
90Y microspheres for unresectable liver metastases

Geva 



Targeting NETs

Dong M et al. Clin Cancer Res 2012;18:1830-1836
Geva 



G3 כמותרפיה–מחלה לא נתיחה = 

• Cisplatin + VP16 –standard of care

• –(אינם בסל הבריאות)פרוטוקולים נוספים 
• FOLFOX

• FOLFIRI

• Temozolomide (Temodal)+Capecitabine (Xeloda) -\ + bevacizumab

Geva 



Geva 7.2016



Eitan Gazal
53 yo.
Married, Four 
children
2006 Carcinoid

איתן גזל 
53בן 

ארבעה ילדים, נשוי
2006קרצינומה
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• 2015 - Diarrhea and weight loss - Accidental detection during 
health checkup

• 3/2016 - Ultrasound, CT and Biopsy. Pancreas Primary of 
pancreas, multiple lesions in the liver, two lesions in the 
skeleton

• Treatment with somatostatin once every 4 weeks, bifosphon
once every 12 weeks

• 10/2016 - start treatment with Afintor 10mg + Glucomine
once a day

• Stable disease

• 6/2018 - Thyroid puncture – normal

• Vertical shading. Six-week discontinuation of epigenetics

• Increase in calcium level - shortening the profits of the 
biosphere

• PET-CT - Stable disease except one liver tumor. Local 
embolization was performed without chemotherapy
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SURGERIES / TREATMENTS
Eitan Gazal

טיפולים/ניתוחים
איתן גזל

וירידה במשקלשילשולים-2015•

גילוי מקרי בבדיקות לצורך עבודה•

מספר  , מקור לבלב. סיטי וביופסיה, אולטראסאונד-3/2016•
שני נגעים בשלד, רב של נגעים בכבד

,  שבועות4פעם ב לסומטוסטטיןבאנלוגיםתחילת טיפול •
שבועות12פעם ב ביפוספונט

Afintorתחילת טיפול ב  -10/2016• 10mg +פעם גלוקומין
ביום

מחלה יציבה•

תקין-ניקור בלוטת התריס -6/2018•

שבועות6ל האפיניטורהפסקת . ראתיותהצללות -9/2019•

הביפוספונטקיצור מרווחי -עליה ברמת הסידן •

.  מחלה יציבה מלבד גידול אחד בכבד. פט סיטי-2/2019•
כימוטרפיהמקומית ללא אמבוליזציההוחלט על 



KEY LEARNINGS
Eitan Gazal

• What's important is the mood, everything 
else is subservient to the mood. 

• Fortunately, the world is complex, there is no 
bad without good. And wherever you cannot 
find good, create it!

• The story of Roni Shlomi. 

• So what's so good about our disease? A LOT!

• They let us eat the fruit of the Tree of 
Knowledge (finite life) and we still did not 
get expelled from heaven!!!

• I don't like to lose, so why me? What did I 
do? Or in other words - What did I win?

• Things I would not have received without 
this disease: release from the bondage, 
proportionality, amazing friends who 
emerged, openness to people

כל השאר צריך  , מה שחשוב הוא מצב הרוח•
לשרת את זה

ואיפה  . אין רע בלי טוב, העולם מורכבלמזלינו•
ממציאים אותו  , שלא מוצאים טוב

...סיפורו של רוני שלומי•

!המון? אז מה כל כך טוב במחלה שלנו•

החיים  )נתנו לנו לאכול מפרי עץ הדעת •
ועדיין לא גרשו אותנו מגן העדן( סופיים

?  אז למה דווקא אני, אני לא אוהב להפסיד•
?במה זכיתי-או במילים אחרות ? מה עשיתי

:  דברים שבלי המחלה לא הייתי זוכה לקבל•
חברים  , פרופורציות, מהשיעבודהשתחררות 

פתיחות לאנשים, מדהימים שצצו
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מסקנות
איתן גזל



• Go to a psychologist - lets you talk 
about who you love most

• Find what is good for you 
(enjoyment and meaning)-
volunteering, family, hiking, 
meditation, running... Screw 
everything else.

• Take care of your rights without 
shame, part of our responsibility to 
the next generation (I have the 
phone number of a good lawyer ☺

נותן לך לגיטימציה  -לכי לפסיכולוג /לך•
לדבר על מי שאתה הכי אוהב

הנאה )י מה עושה לך טוב /מצא•
,  משפחה, התנדבות-( ומשמעות

על ---שים ... ריצה, מדיטציה, טיולים
כל השאר

חלק  , טפל בלי בושה בזכויות שלך•
יש לי )מהאחריות שלנו לדור הבא 

ד טוב"מספר של עו

MICHAEL ROSENBERG INETLives 2019 מיכאל רוזנברג 127

KEY ISSUES
Eitan Gazal

נקודות חשובות
איתן גזל



• How to deal with periods of 
Change

• Sticking with routines

• Second opinion – How do I 
request one without offending 
the previous opinion maker? 
How do I take responsibility for 
differing opinions?

• Fear of the tide and especially 
holding on to life?
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Still Thinking About…
Eitan Gazal

אצליסגורונקודות שלא 
איתן גזל

התמודדות עם תקופות של  •
-נכון לעכשיו . החמרה/שינוי

הצמדות לשגרה

איך אני פועל באחריות  -דעה שניה •
מבלי לפגוע באנשים שאני מעריך  

ואיך אני לוקח אחריות  . ואפילו אוהב
...כשהתשובות שונות

הפחד מהגסיסה ובמיוחד  •
מאינסטינקט האחיזה בחיים



שאלות ותשובות

Questions and Answers
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אינסולינומה
Insulinoma

ר מרב פרנקל"ד

היחידה לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם וסוכרת

בית החולים האוניברסיטאי סורוקה

באר שבע
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Merav Fraenkel MD
Endocrinology Diabetes and Metabolism
Soroka University Medical Center
Beer-Sheva



Insulinomaאינסולינומה 

גידול נדיר של איי הלבלב  •
שמפריש אינסולין

מקרים לכל מיליון נפש בשנה4•
עשור שישי לחיים•
נשים מעט יותר מגברים•

אינסולין באופן תקין מפורש רק •
אחרי אוכל כשהסוכר בדם גבוה  

והוא זה שמאפשר כניסה של 
.  סוכר לתאי שריר ושומן

במקרה של אינסולינומה הוא  •
מופרש כל הזמן ולכן גורם לסוכר  

בדם להיות נמוך  
היפוגלקימיה  =מאוד
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• A rare islet cell tumor of the pancreas that 
secretes insulin.

• 4 new cases per 1 million population a 
year.

• Six decade of life
• Females > males

• Under normal physiology insulin is secreted 
only after meals when blood glucose is 
high in order to allow glucose to enter 
muscle and fat tissue

• In cases of insulinoma insulin is 
continuously secreted and therefore causes 
very low blood glucose=hypoglycemia



תסמניםאינסולינומה

עצבנות ובמקרים  , רעד , תחושת רעב•
קיצוניים עירפול הכרה עד איבוד הכרה

ברב המקרים מדובר בגידול שאינו על •
רקע גנטי ואז לרב זה גידול בודד  

ולעיתים נדירות יותר מגידול אחד ועוד  
נדיר מזה מקרים שבהם האינסולינומה  

היא ממאירה ושולחת גרורות

כשיש מספר גידולים זה מעלה את •
MEN1החשד לתסמונת 
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Symptoms and signs 

of insulinoma

• Feeling of hunger, tremor, 
nervousness, in extreme cases 
confusion and even loss of 
consciousness

• In most cases caused by a sporadic 
tumor, usually a single lesion and 
only rarely there are multiple 
tumors or distant metastasis 
(malignant insulinoma)

• Multiple insulinoma raise the 
suspicion of a familial syndrome 
named MEN1



אבחנה אינסולינומה
וטיפול

:אבחנה

מבחן צום  •

ובחלק מהמקרים   MRIו  CTהדמיה חיצונית כולל •
גם מיפוי לקולטנים לסומטוסטטין

פולשני אך רגיש-אולטראסאונד אנדוסקופי•

טיפול

אפשרות ! בגידול בודד ניתוח הוא טיפול הבחירה•
.  לאנוקלואציה משום שהגידול בדרך כלל קטן

,  כגשר לניתוח יש מספר תרופות כולל דיאזאוקסיד•
אנלוג של סומסטוסטטין

אברולימוס –במקרים של אינסולינומה ממאירה •

טיפול –כיום מתפתחות שיטות שמחליפות ניתוח •
 Radio frequency ablationבגלי רדיו
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Insulinoma diagnosis 
and treatment

Diagnosis
• 72 hour fast test
• Cross sectional imaging with CT/MRI or in 

some cases somatostatin receptor scan
• Endoscopic ultrasound-invasive but sensitive
Treatment
• Surgery is usually curative and is the gold 

standard-option for enucleation of small 
tumors

• Medical treatment: diezoxide, somatostatin 
analogues

• In cases of malignant insulinoma- Everolimus
• Radiofrequency ablation may replace surgery 

in the near future



Gila Zohar
67 years old
2016 Insulinoma

67זוהר גילה בת 
אינסולינומה

2016
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Symptoms and signs תלונות ותסמינים
• Starting in 2012 episodes of:

• Weakness

• Tremor

• Presyncope

• Hunger for sweats 

• Short temper

• Worsened  during 2016-2017

• Occurring mainly when exercising or following 
fasting

• Could not fast on Yom-Kippur

• Episodes relieved by eating something sweet

• Gained 10-12 kg

• When I went to the doctor ruitine blood tests 
reviled that I had hypoglycemia

• I was connected to a contiuous glucose 
monitoring and when my blood sugar was low 
it would set an alarm and I woke up from 
sleep and I would eat .

:ארועים של2012משנת •
חולשה•

רעד•

עילפון-קדם•

רעב בעיקר לדברים מתוקים•

עצבנות•

2016-2017החמרה במהלך •

ההתקפים היו מופיעים בזמן פעילות גופנית או •
אחרי צום של כמה שעות

לא הצלחתי לצום את צום יום כיפור•

תמיד היתה הטבה לאחר אכילה של משהוא מתוק•

ג במשקל"ק10-12עליתי כ •

כשפנתי לרופאה בוצעו בדיקות שגרתיות וגילו  •
סוכר נמוך

התחברתי למד סוכר רציף שהיה מעיר אותי  •
משינה כשהסוכר היה נמוך ואז הייתי קמה לאכול

פחדתי שלא אקום בבוקר  בגלל היפוגליקמיה•
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SURGERIES / TREATMENTS   ניתוחים טיפולים /

• In order to make the diagnosis I 
was hospitalized for a fasting test

• The test showed that I have a 
tumor secreting insuling in my 
pancreas (insulinoma)

• In order to locate the tumor several 
imaging studies were done:

• CT
• MRI
• Somatostatin receptor scan

• The conclusion was that I have a 
small single tumor in my pancreas

• 5/2017 Enucleation of insulinoma
from pancreas

• Since then free of disease and w/o 
any treatments

לצורך האבחנה אושפזתי למספר ימים •
שבהם בוצע מבחן צום

במבחן עלה חשד שיש לי גידול •
שמפריש אינסולין בלבלב  

(אינסולינומה)

כדי למצוא את הגידול עשו לי מספר •
:בדיקות כולל

•MRI
•CT
מיפוי לקולטנים לסומטוסטטין  •

המסקנה היתה שיש לי גידול בודד  •
וקטן בלבלב

עברתי כריתה של הגידול ללא פגיעה•
בלבלב

מיד אחרי הניתוח הפסיקו לי •
ההתפקים ומאז אני בריאה
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KEY ISSUES / נקודות חשובות

• Hypoglycemia may cause very 
dramatic symptoms- I feel I am 
going to faint

• Insulinoma are usually benign
and surgery is curative

היפוגליקמיה יכולה לגרום  •
לתסמינים מאוד לא נעימים  
הרגשתי שאני הולכת למות

ברב המקרים אינסולינומה היא  •
גידול לא סרטני והניתוח מרפא
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KEY LEARNINGS / מסקנות

• When something feels not right 
don’t just ignore it

• Having a tumor in the pancreas 
doesn’t always mean its malignant

• It is important for me to share with 
others what I have gone through 
and help those who are planned 
for the same surgery I had.

כשמשהוא מרגיש לא טוב אי אפשר •
...פשוט להתעלם ממנו

כשיש גידול בלבלב זה לא תמיד  •
אומר שהוא ממאיר

חשוב לי לשתף אנשים במה •
שעברתי ולעזור למי שעומד לפני  

ניתוח כמו שלי
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שאלות ותשובות

Questions and Answers
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Shira’s Story
20 years old
Diagnosed at the age 
of 15

סיפרה של שירה
20בת 

15אובחנה בגיל 
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Tamar’s Story
14 Years old
Diagnosed at at the 
age of 11

סיפרה של תמר
14בת 

11אובחנה בגיל 
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• The Caregivers are the often forgotten heroes

• The “Patient Centric” approach to Health Care 
often treats the Caregiver as little more than 
the Cook, Driver, Clothes Washer

• In my opinion the Caregiver needs more care 
than the Patient:

• Feelings of Guilt, Victim, Not Good Enough
• Sexuality
• Exaustion
• Always having to smile
• Taking care of the family

• So again: WHO TAKES CARE OF THE 
CAREGIVERS?

• My answer is: The PATIENT!!!
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Who Cares for the 
Caregivers? ?מי דואג למטפלים

המטפלים הם גיבורים נשכחים לעתים קרובות•

לעתים " במרקזהחולה "הגישה לטיפול רפואי •
קרובות מתייחסת המטפל כמו קצת יותר מאשר 

מכבס בגדים, הנהג, מבשל

:לדעתי המטפל צריך יותר טיפול מאשר החולה•

לא טוב מספיק, קורבן, רגשות אשמה•

מיניות•

,תשישות•

תמיד לחייך•

לטפל במשפחה•

?מי דואג המטפלים: אז שוב•



My answer is: 

The PATIENT!!!

• Strengthens the relationship

• Gets the Patient “out of their head 
and focuses outward”
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Who Cares for the 
Caregivers? ?מי דואג למטפלים

:תשובתי היא

!!!המטופל
מחזק את הקשר•

מוציא את החולה "•
"מהראש ומתמקד החוצה



Baruch’s Story
Carer

סיפרו של ברוך
מטפל 
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Tali’s Story
Carer

סיפרה של שירה
מטפלת
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שאלות ותשובות

Questions and Answers
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תודה על ההשתתפות בכנס

החיים עם סרטן 
נוירואנדוקריני

מטופלים ומטפלים "
"למען מטופלים ומטפלים

147

Thank you for Attending

Israeli NET Lives 2019

“By Patients and Caregivers for 
Patients and Caregivers”


