Together We Can Make A Difference
For Those Affected By Sarcomas!
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The ‘Voice of the Oncological Patient’ is a journal of the
Polish Cancer Patient Coalition, associating 46 cancer
patient organizations (including Polish GIST and
SARCOMA organizations) and over 100,000 patients and
their relatives.
The magazine has been published since 2011 in a
circulation of 10,000 copies and distributed in printed
version to over 150 places in Poland: to the oncology
centers, the cancer departments and clinics, and above
all to the organizations of oncology patients.The ‘Voice of
the Oncological Patient’ is also published in an electronic
version (about 20,000 entries per month) on the website
www.pkopo.pl.
The each issue of journal is published thanks to the
efforts of the Polish Cancer Patient Coalition and
financed from its own resources and those obtained from
sponsors.
The theme of the ‘Voice of Oncoloogical Patient’
No. 4/2018 is SARCOMA - rare tumors requiring individua
lized therapy that can occur anywhere in our body and in
people of all ages.
The mission of the ‘Voice of the Oncological Patient’ is to
bring hope, offer support to people with cancer and their
loved ones, educate about the most efficient treatments
and inform how to maintain a good quality of life during
sickness and how to take a full advantage of the time of
your life.
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ONKOLOGICZNEGO
Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

www.pkopo.pl

MIĘSAKI/SArcOMA

rzadkie nowotwory wymagające zindywidualizowanej terapii
LeczenIe chOrych nA MIĘSAKI
prof. Piotr rutkowski

MIĘSAK ewIngA

prof. Anna raciborska

TOMOTerAPIA

mgr Jakub reguła

MOJA hISTOrIA

Marcin Kusiński, Fun. Pocancerowani
Kamil Dolecki, prezes
Stowarzyszenia Sarcoma

JeDzOnKO

Katarzyna Stankow, dietetyk

JAK wSPIerAć MłODegO
człOwIeKA, KIeDy chOruJe
psycholog
Katarzyna nowak-Ledniowska

MOżeMy Być SPOKOJnI
ewa Styś
Fundacja Pocancerowani

JAK DOBrAć PrOTezĘ

Dariusz wilczak, technik ortopeda

DOFInAnSOwAnIe PrOTez
Andrzej Piwowarski
prezes POL-ILKO
Marcin Kusiński (na fot. z babcią) zachorował na mięsaka, kiedy miał
19 lat. Kilka lat później ten nowotwór, choć innego rodzaju, pojawił
się u jego babci i to w tym samym miejscu, na stopie. Mięsaki, choć są
chorobami rzadkimi, są prawdziwym wyzwaniem dla lekarzy, podkreśla
prof. Piotr Rutkowski – Każdy przypadek pacjenta z mięsakiem jest inny
i wymaga zindywidualizowanego leczenia w wysokospecjalistycznej placówce. Tak m.in. są leczeni nastoletni pacjenci z typowym dla ich wieku
mięsakiem Ewinga, o którym pisze prof. Anna Raciborska. Pacjentka Ania
Domańska przekonuje, że nawrót choroby w mięsaku, pod opieką profesjonalnego i empatycznego zespołu jest łatwiejszy do pokonania.

KIeDy chOrOBA POwrAcA
Anna Domańska, Sarcoma

OchrOnA PrzecIwSłOnecznA
dr Joanna czuwara

S JAK SMAK

dr Sybilla Berwid-wójtowicz

POżegnAnIA

red. Aleksandra rudnicka

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA GIST
POLISH GIST PATIENTS AID ASSOCIATION

The 4/2018 issue of the journal
‘Voice of the Oncological Patient’,
devoted to patients suffering SARCOMA

