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Cytomammobus ?CO wraca na profilaktyczny szlak [1]
07/07/2020
Koniec przymusowego postoju cytomammobusa spowodowanego pandemi? SARS-CoV-2. Nasza mobilna
pracownia diagnostyczna wraca na profilaktyczny szlak.
zobacz wi?cej [1]
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi wznawia przyj?cia planowe [2]
01/07/2020
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi ?CO wznawia od 1 lipca planowe przyj?cia pacjentów.
zobacz wi?cej [2]
?CO razem ze szpitalami w Sandomierzu i Ko?skich wcze?nie wykryje raka p?uca [3]
29/06/2020
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii b?dzie wspó?pracowa? ze szpitalem w ?w. Ducha w Sandomierzu i Szpitalem
?w. ?ukasza w Ko?skich przy realizacji programu Wczesnego Wykrywania Raka P?uca.
zobacz wi?cej [3]
Ponad 2 mln z? dla ?CO na walk? z COVID-19: diagnostyka i mikrochirurgia [4]
25/06/2020
Zarz?d Województwa ?wi?tokrzyskiego podj?? 24 czerwca decyzj? o zwi?kszeniu zakresu rzeczowego projektu
realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w partnerstwie ze ?wi?tokrzyskim Centrum Onk
zobacz wi?cej [4]
Wstrzymane na tydzie? przyj?cia do Kliniki Otolaryngologii Chirurgii G?owy i Szyi w wyniku wykrytego zaka?enia
SARS CoV 2 [5]
20/06/2020
19.06.2020 w Laboratorium Wirusologii Molekularnej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii potwierdzono zaka?enie
wirusem SARS-CoV-2 u pracownicy niemedycznej Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i
zobacz wi?cej [5]
Og?oszenie o otwartym naborze partnerów do projektu „Profilaktyka obrz?ku limfatycznego po leczeniu raka
piersi – modu? regionalny w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20” [6]
17/06/2020
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Kielcach jako lider i
wnioskodawca projektu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
zobacz wi?cej [6]
Podzi?kowania dla Honorowych Bohaterów [7]
10/06/2020
Szanowni Honorowi Krwiodawcy,
zobacz wi?cej [7]
Wykluczono zaka?enie koronawirusem u czwórki pracowników Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi [8]
10/06/2020
Czworo pracowników Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi, którzy przebywali na prewencyjnej
kwarantannie domowej po kontakcie (27-28.05.2020) z pacjentk? chor? na COVID-19, wróci?o do pra
zobacz wi?cej [8]
Ruszy?a profilaktyka raka p?uca! Zapraszamy na bezp?atne badania [9]
04/06/2020
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?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na bezp?atne badania i konsultacje w ramach Programu Wczesnego
Wykrywania Raka P?uca.
zobacz wi?cej [9]
Szybka diagnostyka w Laboratorium Wirusologii Molekularnej ?CO zapobieg?a ognisku COVID-19 [10]
29/05/2020
28.05 w godzinach popo?udniowych potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 u pacjentki
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii. Pacjentka zosta?a przyj?ta w dniu 27.05.2020 r.
zobacz wi?cej [10]
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