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Szybka diagnostyka w Laboratorium Wirusologii Molekularnej ?CO zapobieg?a ognisku COVID-19 [1]
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 [1]
Doktor Agnieszka Walczyk z Kliniki Endokrynologii ?CO ponownie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie
endokrynologii [2]
25/05/2020
Doktor nauk medycznych Agnieszka Walczyk – specjalista endokrynologii z Kliniki Endokrynologii ?wi?tokrzyskiego
Centrum Onkologii zosta?a powo?ana przez wojewod? ?wi?tokrzyskiego na konsultanta woj
zobacz wi?cej [2]
?CO zaprasza na bezpieczn? profilaktyk? [3]
19/05/2020
Po blisko dwumiesi?cznej przerwie spowodowanej pandemi? SARS-CoV-2 ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii
wznawia wykonywanie profilaktycznej mammografii i cytologii w poradniach stacjonarnych w ramach p
zobacz wi?cej [3]
Zak?ad Rehabilitacji i Poradnia Rehabilitacji ?CO wznawiaj? przyjmowanie pacjentów [4]
17/05/2020
Po przerwie spowodowanej pandemi? wirusa SARS-CoV-2 Zak?ad Rehabilitacji ?wi?tokrzyskiego Centrum
Onkologii wznawia wykonywanie zabiegów fizjoterapii w trybie ambulatoryjnym i w Oddziale Dziennym.
zobacz wi?cej [4]
Profesor Marcin Pasiarski konsultantem wojewódzkim w dziedzinie hematologii na kolejn? 5-letni? kadencj? [5]
14/05/2020
Profesor Marcin Pasiarski – kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ?wi?tokrzyskiego Centrum
Onkologii zosta? powo?any dzi? (14.05.2020) przez wojewod? ?wi?tokrzyskiego Zbigniewa Koni
zobacz wi?cej [5]
12 MAJA - ?WIATOWY DZIE? WALKI Z CZERNIAKIEM [6]
12/05/2020
12 maja – w ?wiatowy Dzie? Walki z Czerniakiem podpowiadamy, jak nale?y dba? o siebie, aby zmniejszy? ryzyko
zachorowania na ten najgro?niejszy nowotwór skóry.
zobacz wi?cej [6]
Diagnostyka obrazowa w ?CO wraca do bada? planowych [7]
11/05/2020
Po przerwie spowodowanej pandemi? ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii przywraca mo?liwo?? wykonywania
bada? obrazowych w trybie planowym dla wszystkich pacjentów.
zobacz wi?cej [7]
?CO w czo?ówce najwi?kszych sukcesów Kielc [8]
08/05/2020
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii znalaz?o si? na trzecim miejscu w plebiscycie Gazety Wyborczej „Supermiasta,
czyli co si? nam uda?o”.
zobacz wi?cej [8]
?CO reaktywuje program szczepie? dla chorych onkologicznie [9]
05/05/2020
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Po przerwie spowodowanej pandemi? SARS-CoV-2 ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii wznawia swój program
bezp?atnych szczepie? przeciwko pneumokokom dla pacjentów onkologicznych.
zobacz wi?cej [9]
?CO uruchomi?o w?asne laboratorium do wykrywania zaka?e? SARS-CoV-2 [10]
30/04/2020
Laboratorium Wirusologii Molekularnej do wykrywania zaka?enia SARS Cov-2 metod? RT-qPCR uruchomiono w
?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [10]
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