
1

ŻYCIE PO CHIRURGICZNYM

USUNIĘCIU GIST

Przewodnik opracowany przez pacjentów dla pacjentów

Warszawa 2013

StowarzyszeniePomocyChorymnaGIST

broshura.indd-popravlene.indd 1 03.01.2014 18:06:03



2

Spis treści
WPROWADZENIE ..............................................................................................................3

JAK FUNKCJONUJE ZDROWY PRZEWÓD POKARMOWY ...............................3

MOŻLIWE KONSEKWENCJE INTERWENCJI CHIRURGICZNEJ ......................5

ŻYCIE PO OPERACJI ......................................................................................................6

TROCHĘ SZCZEGÓŁÓW ...............................................................................................7

Z CZYM SIĘ BORYKAMY ..........................................................................................9

POWRÓT DO NORMALNEGO ŻYCIA ....................................................................12

broshura.indd-popravlene.indd   2 03.01.2014   18:06:04



3

       JAK FUNKCJONUJE ZDROWY PRZEWÓD POKARMOWY
Żeby lepiej zrozumieć skutki interwencji chirurgicznej niezbędna jest podstawowa wiedza 
na temat prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego. 

Ogólnie mówiąc, przewód pokarmowy to długi kanał prowadzący od jamy ustnej do od-
bytu, a jego zadaniem jest trawienie pokarmu. Wskutek procesów trawiennych powstaje 
roztwór pożytecznych substancji chemicznych, które następnie są wchłaniane do krwi, a 
niestrawione włókniste części pokarmu ulegają wydaleniu. Można wyodrębnić kilka od-
cinków przewodu pokarmowego o zróżnicowanej funkcji.

WPROWADZENIE

Zdrowe odżywianie jest tematem wielu opracowań. Niestety nie dotyczą one okresu re-
konwalescencji po operacyjnym usunięciu guza GIST, sadowiącego się zazwyczaj w prze-
wodzie pokarmowym.
Niniejsza broszura jest próbą prezentacji doświadczeń pacjentów – tego z czym się bory-
kali i tego co dla nich okazało się pomocne. Przedstawia typowe trudności, z którymi mo-
żemy się spotkać walcząc z chorobą, nie traktuje natomiast o bardziej skomplikowanych 
sytuacjach, które mogą pojawić się np. w wyniku rozsiewu GIST do narządów przewodu 
pokarmowego.
Broszura stanowi dorobek międzynarodowej społeczności GIST, która wzajemnie się 
wspierając ułatwia życie wszystkim tym, dla których GIST stał się nowym, realnym zagro-
żeniem. Powstała na bazie wersji angielskiej: LIVING AFTER GI SURGERY FOR GIST 
(Gastro-Intestinal Stromal Tumour).
W żadnym przypadku nie należy niniejszej publikacji traktować jako równoważnika za-
leceń lekarskich. Mamy nadzieję, że okaże się pożyteczna w zrozumieniu sygnałów prze-
kazywanych Tobie przez twój organizm i pomocna w kompletowaniu informacji, które 
należy przekazać twemu lekarzowi.
Najważniejszą rzeczą o jakiej musimy pamiętać podczas czytania tej broszury jest to, że 
wszyscy jesteśmy różni. Nie ma dwóch takich samych GIST-ów, ani dwóch identycznych 
operacji. Oznacza to, że nie wszystko o czym tu piszemy będzie dotyczyło twojego kon-
kretnego przypadku.
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Proces trawienia rozpoczyna się w jamie ustnej podczas przeżuwania pokarmu. Przeżu-
ty pokarm trafia do przełyku, a następnie poprzez pierścień mięśni zwanych zwieraczem 
wpustu do żołądka, gdzie pozostaje przez kilka godzin. 

wpustu
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W tym czasie działają na niego wydzielane przez komórki ściany żołądka kwas solny oraz 
enzymy biorące udział w trawieniu białek.

Mięśnie ścian żołądka „ubijają” kawałki pokarmu dokładnie go rozdrabniając, a powstają-
ca treść pokarmowa zaczyna przypominać gęstą zupę.

W dolnej części żołądka znajduje się pierścień mięśni zwany zwieraczem odźwiernika.

Gdy ta grupa mięśni się rozluźnia, niewielkie partie wspomnianej już „zupki”przedostają 
się do jelita cienkiego. To w tej części przewodu pokarmowego proces trawienia dobiega 
końca. Z trzustki do jelita cienkiego trafia mieszanka enzymów. Z wątroby do jelita odpro-
wadzana jest żółć, a ściana jelita cienkiego wytwarza jeszcze inne enzymy oraz śluz.

Ostatecznie pokarm zostaje przetworzony do postaci małych cząsteczek, które wchłania-
ne są do krwi. Małe cząsteczki to głównie glukoza, aminokwasy, tłuszcze, minerały – np. 
sól – oraz witaminy. Wchłanianie tych substancji odbywa się głównie w dolnej części jelita 
cienkiego – jelicie krętym.

Po zakończeniu procesu wchłaniania pokarmu niestrawione substancje włókniste i woda 
trafiają do jelita grubego. W jelicie grubym zachodzi końcowy etap wchłaniania wody, 
elektrolitów i soli mineralnych z resztek pokarmowych.

Występują tutaj także bakterie symbiotyczne, produkujące witaminę K, oraz niektóre wi-
taminy z grupy B. Niestrawione resztki pokarmu przekształcają się w masę kałową, która 
zostaje wydalona z organizmu. 

       MOŻLIWE KONSEKWENCJE INTERWENCJI CHIRURGICZNEJ

Operacja usunięcia GIST to zazwyczaj usunięcie części, a niekiedy całych narządów zaata-
kowanych przez nowotwór. Zależy to od umiejscowienia guza i jego wielkości.

Dla przykładu, jeśli GIST usadowił się w żołądku, część żołądka, lub jego całość  zostanie 
usunięta.

Jeśli GIST występuje na innych częściach przewodu pokarmowego – śledziona, przełyk, 
jelito grube lub cienkie (obejmujące dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte) bądź odbyt-
nica – wówczas odpowiednia część danego narządu zostanie usunięta wraz z guzem. Ob-
szar resekcji jest tak dobrany, by zapewnić całkowite usuniecie tkanki nowotworowej przy 
maksymalnym zachowaniu tkanek zdrowych zaatakowanego organu. Najdokładniejsze 
usunięcie wszystkich komórek nowotworowych minimalizuje ryzyko nawrotu choroby. 
Wskutek interwencji chirurgicznej zostaje utracona także części otrzewnej1.

1 Otrzewna to tkanka pokrywająca narządy jamy brzusznej.
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Na rysunku przedstawiono umiejscowienie poszczególnych narządów przewodu pokar-
mowego w ciele człowieka.

       ŻYCIE PO OPERACJI

Z naszego doświadczenia wynika, że resekcja (usunięcie) całkowita lub częściowa jednego 
z elementów przewodu pokarmowego powoduje pojawienie się mniejszych lub większych 
problemów dla pacjenta. Zazwyczaj utrata części przełyku lub żołądka powoduje więcej 
komplikacji związanych z przyjmowaniem pokarmu niż usunięcie części jelita grubego 
bądź cienkiego. Oczywiście w przypadku kolostomii (wyprowadzenie jelita grubego za 
zewnątrz) pojawiają się również inne trudności, których nie poruszamy w tej broszurze. 
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U wielu z nas występowanie powikłań było niemalże niezauważalne a główne niedogod-
ności pooperacyjne sprowadzały się do konieczności przyjmowania kroplówek i związa-
nym z tym przebywaniem w łóżku czy w końcu pozbycia się zewnętrznych szwów, a nie-
kiedy obrzydliwych, metalowych spinaczy, których wyciąganie jest absolutnie bezbolesne.

Po kilku tygodniach zazwyczaj nie mamy już żadnych problemów. Niestety niektórzy z nas 
doświadczają trwałych utrudnień.

Bezpośrednio po operacji prawdopodobnie nie wolno ci będzie jeść ani pić dopóki lekarze 
się nie upewnią, że w przewodzie pokarmowym nie ma potencjalnych „przecieków”. Po-
tem dozwolone będzie picie wody, następnie przyjmowanie czystych płynów, półpłynnej 
diety jak: zupy, jogurty, kremy itd., a w końcu lekkostrawna dieta. Pamiętajmy, że pokarm 
ma być przyjmowany w niewielkich ilościach.

       TROCHĘ SZCZEGÓŁÓW

Jeśli operację przeprowadzono w obrębie jelita cienkiego lub grubego, powrót do nor-
malnego sposobu odżywiania następuje w miarę szybko. Żeby uniknąć napięcia mięśni 
brzucha może okazać się przydatny łagodny środek przeczyszczający oraz zalecana jest 
lekkostrawna dieta, z mniejszą niż normalnie, ilością błonnika.

Po usunięciu części żołądka (częściowa resekcja) pierwsze dni są w dużej mierze podobne 
do tych po operacji jelita, lecz efekty następcze trwają nieraz dłużej, w zależności od tego 
jak duża część żołądka została usunięta i czy zostały uszkodzone nerwy.

Jeśli guz jest uszypułowany, co niekiedy się zdarza, wówczas zostanie usunięta tylko nie-
wielka część żołądka a czas rekonwalescencji będzie dość krótki. Tempo powrotu do 
zdrowia zależy ponadto od tego w jaki sposób wykonano operację – laparoskopowo czy z 
otwieraniem jamy brzusznej. Małe i łatwo dostępne GIST-y zazwyczaj usuwa się metodą 
laparoskopową, co znacznie skraca czas rekonwalescencji w porównaniu z operacją meto-
dą otwartą.

Z reguły usuwa się fragment żołądka, wskutek czego żołądek się zmniejsza. Dlatego po 
takiej operacji należy spożywać mniejsze posiłki, w mniejszych odstępach czasowych. Za-
zwyczaj zaleca się sześć posiłków dziennie. Dopuszczalne są niewielkie przekąski między 
posiłkami.

Ponadto sugeruje się przyjmowanie płynów na godzinę przed lub po posiłku. Każdy sam 
musi dopracować się optymalnego dla siebie schematu odżywiania. Należy jednak pamię-
tać o częstym piciu małych ilości wody.

Utrata znacznej części żołądka może skutkować utratą masy ciała. Proces ten zazwyczaj 
występuje w ciągu pierwszych dwóch tygodni po operacji. Gdy trwa dla Ciebie zbyt długo 
podjadaj czekoladę, jedz wysokoenergetyczne produkty, takie jak bułki, masło i śmietana: 
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eksperymentuj co w Twoim przypadku najlepiej zadziała. Żeby uspokoić rozstrojony żołą-
dek często przydatna okazuje się mięta w postaci kropli lub miętówek. Miętę można kupić 
w aptece, supermarkecie bądź sklepie ze zdrową żywnością. Wystarczy dodać kilka kropel 
do wody i pić w razie potrzeby. Gdy to nie pomaga, wypróbuj związki zobojętniające kwa-
sy. Żaden z tych środków nie powoduje skutków ubocznych, ale lepiej nie mów swojemu 
dentyście o miętówkach!

Niektórzy pacjenci zauważają, że po operacji żołądka proces trawienny ulega zmianie. 
Niekiedy można zauważyć w stolcu niestrawione resztki pokarmu. Jasne, rzadkie stolce 
mogą zawierać niestrawione tłuszcze. Czasem pomimo tego, że jesz „ile wlezie”, wciąż tra-
cisz na wadze. Może to być spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem nerwów 
lub mięśni przewodu pokarmowego. Przyczyną może być także fakt, że z jakiegoś powodu 
żołądek, trzustka lub jelito cienkie nie wytwarzają wystarczającej ilości enzymów. Gdy bę-
dzie Cię to niepokoić zwróć się z tym problemem do swego onkologa lub internisty. Naj-
prawdopodobniej otrzymasz wówczas receptę na enzymy trawienne, co może się okazać 
panaceum na zatrzymanie spadku masy ciała.

Istnieje wiele rodzajów preparatów zawierających enzymy trawienne, niektórzy z nas 
twierdzą, że te w tabletkach działają lepiej od kapsułek, ale Ty kieruj się wskazaniami Twe-
go lekarza. Współpracując z nim, niekiedy metodą prób i błędów, ustalicie właściwą daw-
kę i sposób jej zażywania. Może się zdarzyć, że niezbędne będzie przyjmowanie enzymów 
przed, w trakcie i po posiłku.

Innym skutkiem wadliwego funkcjonowania przewodu pokarmowego jest brak właściwe-
go wchłaniania witamin i minerałów. Pacjentom po operacji żołądka grozi również ane-
mia będąca rezultatem znacznej utraty krwi w trakcie zabiegu. Wówczas pomyśl o uzupeł-
nieniu diety codzienną dawką multiwitamin i minerałów. Pamiętaj jednak, że nie wszyst-
kie, dostępne na rynku „kombajny” multiwitaminowe są dobrze wchłaniane przez Twój 
organizm. Są również specjalne napoje, które może przepisać internista. W przypadku 
anemii należy spożywać dużo jajek i czerwonego mięsa lub zażywać zalecone przez lekarza 
preparaty uzupełniające żelazo – albo jedno i drugie.

W przypadku usunięcia śledziony ryzyko złapania infekcji jest większe. Dzieje się tak dla-
tego, że śledziona pomaga zwalczać zakażenia bakteryjne. Lekarz pierwszego kontaktu 
może przepisać antybiotyk – zazwyczaj jest to penicylina, lecz najpierw należy sprawdzić 
czy nie jesteś na nią uczulony. Lekarz może również zalecić wszystkie dostępne szczepie-
nia, w tym coroczne szczepienie przeciw grypie, ponieważ ludzie pozbawieni śledziony są 
na nią szczególnie narażeni.

broshura.indd-popravlene.indd   8 03.01.2014   18:06:16



9

       Z CZYM SIĘ BORYKAMY
A. Bezpośrednio po operacji

1. Utrata apetytu. To częste zjawisko po operacji żołądka, lecz zazwyczaj krótkotrwałe. 
Może się jednak zdarzyć, że u niektórych pacjentów przecięty zostanie nerw błędny 
odpowiedzialny za uczucie głodu – jeśli tak się stanie, nigdy już nie będziesz odczuwał 
głodu. W takiej sytuacji ustal pory posiłków i staraj się ich przestrzegać. Zaangażuj w 
ten proces przypominający funkcje Twoich elektronicznych gadżetów.

2. Uczucie pełności po małym posiłku lub napoju. Przyczyny mogą być dwie: zmiany w od-
czuwaniu spowodowane uszkodzeniem nerwu błędnego albo zmniejszenie rozmiarów 
żołądka. W tym drugim przypadku poprawa nastąpi z czasem, gdyż żołądek się rozciąga.

3. Biegunka. Często występuje w pierwszych tygodniach po operacji i również może być 
skutkiem uszkodzenia nerwu błędnego. Może być dość intensywna, zazwyczaj szybko 
się „uspokaja”. Poproś lekarza o pomoc, ponieważ ewentualne Twoje działanie pole-
gające na zmianie diety niekoniecznie okaże się skuteczne. Kontakt z lekarzem jest 
konieczny jeśli problem nie ustępuje.

4. Poranne wymioty. Niektórzy po przebudzeniu odczuwają ból żołądka. Ból mija po 
wymiotach w postaci przeźroczystego płynu i niekiedy z zawartością żółci. Pomocne 
może być zażywanie leków przeciwwymiotnych lub neutralizujących kwasy żołądko-
we, albo zjedzenie, bezpośrednio po przebudzeniu, zwykłego herbatnika. Leżenie z 
uniesioną głową pozwala zmniejszyć ilość nagromadzonego w żołądku płynu. Jeśli to 
nie przynosi ulgi i wymioty nie ustają, konieczna jest pomoc Twego lekarza.

5. Cofanie się kwasu żołądkowego. Jeśli usunięty został zwieracz wpustu – pierścień mięśni 
pomiędzy przełykiem a żołądkiem – pokarm lub kwas żołądkowy może cofać się do 
przełyku. Jest to nieprzyjemne uczucie, a poza tym kwas niszczy błonę śluzową prze-
łyku. Onkolog lub lekarz pierwszego kontaktu może przepisać lek zmniejszający wy-
dzielanie kwasu żołądkowego. Niektórym również pomaga regularne zażywanie pre-
paratów neutralizujących kwasy żołądkowe czy ssanie wspomnianych już miętówek. 
Może tez się okazać, że dobrze jest po posiłku siedzieć prosto. W trakcie poposiłkowej 
drzemki preferuj pozycję półsiedzącą.

6. Zespół poposiłkowy (wczesny lub typu 1) 

W przypadku usunięcia pierścienia mięśni w okolicy dna żołądka (zwieracz odźwier-
nikowy) mogą się pojawić inne problemy. Mięśnie te normalnie zatrzymują pokarm 
w żołądku zanim się nie skończy pierwsza faza trawienia. W zdrowym przewodzie 
pokarmowym częściowo strawiony pokarm w małych ilościach przechodzi do jelita 
cienkiego. Gdy zwieracza zabraknie, a czasem nawet gdy pozostanie, lecz nie funk-
cjonuje prawidłowo, treść pokarmowa przemieszcza się bezpośrednio do jelita, które 
sobie z tym nie radzi. Skutek znany jest pod nazwą „zespół poposiłkowy typu 1”: chory 
odczuwa w brzuchu nagły skurcz i po chwili ląduje w toalecie z gwałtowną biegunką. 
Możliwe są nudności, wymioty, zawroty głowy, a nawet omdlenie. Przyczyną takiego 
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samopoczucia jest nagły spadek ciśnienia. Zazwyczaj zdarza się to wkrótce po posiłku. 

W takiej sytuacji najlepiej jest się położyć, pić dużo wody i zaczekać aż wszystko wróci 
do normy - trwa to zazwyczaj ok. 30 min. 

Musisz postarać się o ustalenie przyczyny takiej reakcji organizmu. Zastanów się czy 
powodem są niektóre produkty, np. świeży chleb, curry, słodycze? Czy problem wystę-
puje zawsze o tej samej porze, np. po obiedzie? Czy jest to związane z ruchem bezpo-
średnio po posiłku?

Niekiedy można określić konkretną przyczynę. Trzeba poeksperymentować i poobser-
wować reakcję organizmu. Sprawdzić, czy zjawisko zawsze się powtarza po zjedzeniu 
np. chleba.

Nie rezygnuj z ulubionego pokarmu zanim się nie upewnisz, że może on przyczyniać 
się do powstania zespołu poposiłkowego. Zazwyczaj problem ten z czasem występuje 
coraz rzadziej i może w końcu ustąpić samoistnie.

7. Zespół poposiłkowy typu 2 (późny)

Ta dolegliwość ma nieco inny przebieg. Występuje zazwyczaj 1-3 godziny po posiłku 
i uważa się, że nagłe przemieszczenie się treści pokarmowej, zazwyczaj zawierającej 
cukier, z żołądka do jelita cienkiego powoduje gwałtowny wzrost poziomu insuliny we 
krwi. Wówczas poziom cukru znacznie się obniża, co może wywoływać zawroty głowy, 
zaburzenia widzenia, dezorientację, biegunkę, a nawet utratę przytomności. W takim 
przypadku należy szybko zjeść coś słodkiego lub wypić słodzony napój. Warto zawsze 
mieć w kieszeni jakieś słodycze na wszelki wypadek.

Późny zespół poposiłkowy, podobnie jak wczesny, również z czasem ustępuje, niestety spo-
radycznie może się utrzymywać przez całe lata, a niekiedy nigdy całkowicie nie zniknie.

B. Problemy pojawiające się po jakimś czasie

1. Złe wchłanianie pokarmu, minerałów i witamin

Podczas rutynowych badań zazwyczaj wykonuje się badanie krwi w celu ustalenia czy w 
organizmie nie należy uzupełnić jakichś braków. Przeważnie grozi nam niedobór:

a) wapnia: lekarz może przepisać wapno i witaminę D

b) żelaza i witaminy B: niezbędne może okazać się zażywanie preparatów żelaza. W 
przypadku resekcji całego żołądka witaminę B12 podaje się w zastrzykach, gdyż 
jej wchłanianie następuje jedynie w żołądku.

2. Zwężenie w miejscu zespolenia (anastomoza)

To długa i skomplikowana nazwa prostego problemu. Jeśli w trakcie operacji dokonano 
zespolenia żołądka i przełyku, blizna w miejscu złączenia (anastomozy) może po kilku 
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tygodniach stracić elastyczność i obkurczyć się, powodując zwężenie. Próba zjedzenia 
czegokolwiek powoduje wówczas skurcz przełyku, co jest bardzo bolesne. Znajdujący 
się w przełyku pokarm może zostać zwymiotowany, ponieważ nie potrafi dotrzeć do 
żołądka.

Świadome rozluźnienie się i kilka głębokich oddechów może umożliwić dokończenie 
posiłku. 

Ten problem można także usunąć rozciągając bliznę za pomocą zabiegu z użyciem nie-
wielkiego balonu. Oczywiście procedura ta wymaga wyspecjalizowanego personelu. 
Najpierw pacjentowi podaje się środek uspokajający, do przełyku wprowadza się balon 
a następnie się go nadmuchuje. Niekiedy jeden taki zabieg wystarczy, ale zdarza się też, 
że należy go powtórzyć.

3. Nietolerancja pokarmu

Gdy części przewodu pokarmowego została usunięta, pozostałe jego składowe mogą 
funkcjonować nieco gorzej niż przed zabiegiem. Przykładowo, trzustka może gorzej re-
agować na zmiany poziomu cukru we krwi. Niektórzy pacjenci radzą sobie z tym pro-
blemem poprzez całkowitą eliminację z jadłospisu wszystkiego co słodkie.

Inni pacjenci czują się lepiej gdy unikają nabiału, ale w tym przypadku muszą codzien-
nie zażywać wapno w tabletkach. Trzeba zasięgnąć porady lekarza.

Jeszcze inni pacjenci nie mogą strawić tłuszczy, dlatego unikają tłustych potraw lub za-
żywają odpowiednie enzymy. Zawsze swój problem przedstaw lekarzowi.

Jeśli się okazało, że trudności powoduje trawienie chleba, można go zastąpić owsianymi 
ciasteczkami. Muesli bez cukru to łatwostrawne danie, często odpowiednie dla pacjen-
tów po częściowej lub całkowitej resekcji żołądka.

Gdyby nie udało się znaleźć odpowiedniej diety, a masa ciała w dalszym ciągu spadała 
i/lub utrzymywało się złe samopoczucie, należy zasięgnąć porady specjalisty dietetyka.

4. Przewlekłe bóle

Gdy blizny się zagoiły i powoli wracamy do normalnego życia, niekiedy odczuwamy bóle 
w nieoczekiwanych, losowych miejscach. To nas zawsze niepokoi, a pierwsza myśl, która 
temu towarzyszy to strach, że GIST powraca, lub że coś się „rozjechało” po operacji. Oczy-
wiście należy skontaktować się z lekarzem i zdiagnozować co się dzieje. Warto jednak wie-
dzieć, że to zrosty często wywołują ból2. W trakcie operacji wiele części tkanki łącznej ule-
ga przemieszczeniu i później nie wszystko wraca na swoje miejsce. Takie nieprawidłowe 
zespolenia między tkankami tworzą zrosty, które mogą być odpowiedzialne za przewlekle 
i nawracające bóle. Niestety nie są widoczne w badaniu tomograficznym. Dobra wiado-
mość jest taka, że zazwyczaj z czasem następuje poprawa. Jeśli tak się nie dzieje, a wyklu-
czono wszystkie inne potencjalne przyczyny bólu, niezbędna może być laparoskopia3.

2 zrosty to nieprawidłowo połączone fragmenty tkanek, które po cięciu chirurgicznym zrosły się „nie tam 
gdzie powinny”.

3 tu: małoinwazyjny zabieg chirurgiczny w celu zbadania sytuacji i ewentualnego uwolnienia powstałych 
zrostów.
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       POWRÓT DO NORMALNEGO ŻYCIA
Zapamiętaj: Życie po resekcji GIST jest możliwe!

Dla większości z nas jego jakość nie ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Może nie będzie tak samo jak przedtem, ale musimy się nauczyć żyć ze „zmodyfikowa-
nym” przewodem pokarmowym. Rekonwalescencja w dużej mierze zależy od nas, trzeba 
jednak korzystać z pomocy specjalistów.

Zasięgaj porad zawsze gdy coś Cię niepokoi.

Dowiedz się, w których restauracjach można dostać porcje dla dzieci. Nie martw się jeśli 
nie będziesz w stanie zjeść całej porcji. Postaraj się przezwyciężyć wpojony w dzieciństwie 
nawyk zjadania wszystkiego co jest na talerzu. Jeśli czujesz się najedzony, nie jedz więcej!

Trzeba się ponadto przyzwyczaić do noszenia ze sobą nowych narzędzi do podtrzymywa-
nia życia: miętówek, ciasteczek owsianych, preparatów neutralizujących kwasy żołądkowe 
i butelki wody, bądź jakichkolwiek innych środków, które mogą okazać się użyteczne.

Pamiętaj: chociaż jesteś niepowtarzalny, doświadczenie innych może Tobie pomóc.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST to pozarządowa organizacja mająca na celu nie-
sienie pomocy także Tobie, byś przede wszystkim „poukładał” sobie życie z GIST, byś po 
latach mógł być ekspertem w panowaniu nad swą chorobą. Pomagamy nie tylko sobie na-
wzajem. Cieszymy się, że na organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach możemy 
gościć najwybitniejszych przedstawicieli nauki i praktyki lekarskiej, z panem profesorem 
Piotrem RUTKOWSKIM z warszawskiego Centrum Onkologii na czele. Wydajemy kwar-
talniki poświęcone naszej chorobie, broszury i poradniki - jak ten, który trzymasz w ręce.

Będzie nam miło jeśli się do nas przyłączysz. Dzięki temu zyskasz nie tylko dostęp do wie-
dzy i możność jej kształtowania, ale również grono wypróbowanych przyjaciół.

POWODZENIA!

PAMIĘTAJ !!!

Niniejsza broszurka została przygotowana przez pacjentów, a nie przez lekarzy, nie może 
zatem zastąpić konsultacji lekarskiej. Postaraliśmy się zamieścić tu maksymalnie wiary-
godne informacje, przepraszamy jednak za wszystkie popełnione błędy i nie bierzemy za 
nie odpowiedzialności. W przypadku znalezienia błędów bądź chęci uzupełnienia poda-
nych wiadomości prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST
01-652 Warszawa, ul. Potocka 14 telefon: (22) 832 21 03, kom. 503 158 624,
e-mail: stowarzyszenie@gist.pl, NIP: 525-23-12-500, REGON: 015836020,
KRS 0000217673, numer konta: 21 1240 1037 1111 0010 0416 4578
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Deklaracja przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia4

DEKLARACJA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia

Pomocy Chorym na GIST

Nazwisko i imię..........................................................................................

PESEL ..........................................................................................................

Adres zamieszkania

…..................................................................................................................

Telefony.........................................................................................................

Adres email..................................................................................................

Choruję na GIST Tak  Nie5

Placówka prowadząca leczenie ...............................................................
.......................................................................................................................

Podpis i data................................................................................................

4 Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na podany na poprzedniej stronie 
adres Stowarzyszenia pocztą lub elektronicznie
5 Niepotrzebne skreślić
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Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST

Stowarzyszenia SARCOMA

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Rzecznik Praw Pacienta

Rzecznik Praw Obywatelskich

NFZ

Ministerstwo Zdrowia

Ośrodki onkologiczne w polsce:

Przydatne adresy:
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