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Informacja o miejscach parkingowych dla osób niepe?nosprawnych [1]
05/08/2021
Od 9 sierpnia 2021 do czasu przygotowania i wydzielenia miejsc parkingowych dla osób niepe?nosprawnych,
osoby te, parkuj?ce na ogólnych miejscach parkingowych na terenie ?wi?tokrzyskiego Centrum On
zobacz wi?cej [1]
Onko Tour - Rowerem po zdrowie: 4 sierpnia Sandomierz, 7 sierpnia Kielce Razem z Fundacj? Pokonaj Raka
oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta zapraszamy 4 sierpnia do Sandomierza, gdzie dotrze Onko Tour - wyj?tkowy rajd
rowerowy pacjentów. [2]
03/08/2021
Onko Tour - Rowerem po zdrowie: 4 sierpnia Sandomierz, 7 sierpnia Kielce
zobacz wi?cej [2]
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w Sandomierzu, Bodzentynie, Kielcach i W?chocku [3]
02/08/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach zaparkuje Sandomierzu, Bodzentynie,
Kielcach i W?chocku.
zobacz wi?cej [3]
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w Wa?niowie i Nowej S?upi [4]
28/07/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach b?dzie dy?urowa? w Wa?niowie i
Nowej S?upi.
zobacz wi?cej [4]
Nowoczesny sprz?t dla ?CO [5]
26/07/2021
Nowoczesny tomograf komputerowy, który precyzyjnie wychwyci charakterystyczne dla koronawirusa zmiany w
p?ucach, trafi do Zak?adu Diagnostyki Obrazowej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [5]
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w Ostrowcu ?w. i Bodzechowie [6]
19/07/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach b?dzie dy?urowa? w Ostrowcu
?wi?tokrzyskim i Bodzechowie.
zobacz wi?cej [6]
18 lipca - ?CO z profilaktyk? w Skar?ysku – Kamiennej i Ciekotach [7]
15/07/2021
W niedziel?, 18 lipca profilaktyczny zespó? ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii wyrusza w teren i zaprasza do
Skar?yska i Ciekot - na bezp?atne badania cytologiczne i diagnostyk? wirusa HPV – DNA or
zobacz wi?cej [7]
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w O?arowie, ?mielowie i Bidzinach [8]
13/07/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach przyjedzie do O?arowa, ?mielowa i
Bidzin (gmina Wojciechowice).
zobacz wi?cej [8]
17 lipca w ?CO - Bia?a sobota – zadbaj o zdrowie na wakacjach [9]
13/07/2021
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17 lipca ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na bezp?atne badania mammograficzne i cytologiczne w
ramach „Bia?ej soboty na wakacjach”.
zobacz wi?cej [9]
Certyfikat Szpitala Dobrej Praktyki ?ywienia Klinicznego dla ?CO [10]
06/07/2021
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii otrzyma?o certyfikat „Szpitala Dobrej Praktyki ?ywienia Klinicznego – Leczenie
przez ?ywienie”.
zobacz wi?cej [10]
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