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Dziękujemy
wszystkim, którzy zdecydowali
się przekazać
naszemu
STOWARZYSZENIE
POMOCY
CHORYM
NA Stowarzyszeniu
GIST
1% podatku,
tym samym
nasze działania
na rzecz pacjentów GIST
JEST wspomagając
ORGANIZACJĄ
POŻYTKU
PUBLICZNEGO
Stowarzyszenie jest członkiem: Europejskiej Koalicji Pacjentów Nowotworowych
- ECPC i światowej Organizacji Pacjentów chorych na GIST - GIST Global Network
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GIST. Fundusze na badania powodujących zniszczenie aktywowanej zainaugurowaliśmy naszą lat
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Problemy kardiologiczne mogą mieć
związek z przyjmowaniem Sutentu
- wskazane jest bardziej ścisłe
monitorowanie
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