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?yczenia z okazji ?wi?t Wielkanocnych [1]
18/04/2019

Aby ?wi?ta Zmartwychwstania Pa?skiego nape?ni?y Wasze serca
rado?ci? i nadziej?,
zobacz wi?cej [1]
?CO: Warsztaty Chirurgii Piersi pod znakiem mastektomii profilaktycznej [2]
15/04/2019
26 chirurgów onkologów z ca?ej Polski uczestniczy?o w IX Warsztatach Chirurgii Piersi w ?wi?tokrzyskim Centrum
Onkologii.
zobacz wi?cej [2]
Cytobus na Targach Fit Weekend [3]
12/04/2019
13 kwietnia, w godzinach 10.00-16.00 cytobus – mobilny gabinet po?o?nej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii
b?dzie dy?urowa? podczas Fit Weekendu w Targach Kielce.
zobacz wi?cej [3]
IX Warsztaty Chirurgii Piersi w ?CO [4]
08/04/2019
IX Warsztaty Chirurgii Piersi - Jednoczasowe rekonstrukcje prepektoralne, symetryzacje – odb?d? si? w dniach
12-13 kwietnia 2019 r. w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [4]
Profesor Stanis?aw Gó?d? ju? profesorem belwederskim [5]
03/04/2019
Profesor Stanis?aw Gó?d? – dyrektor ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii otrzyma? 2 kwietnia z r?k Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy akt nominacji profesorskiej.
zobacz wi?cej [5]
?CO zaprasza na bia?? sobot? z profilaktyk? [6]
02/04/2019
Na bia?? sobot? z profilaktyk? onkologiczn? zaprasza 6 kwietnia w godzinach 9.00 – 14.00 ?wi?tokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach.
zobacz wi?cej [6]
Warsztaty laparoskopii dla ginekologów z ca?ej Polski [7]
28/03/2019
Blisko 30 ginekologów z ca?ej Polski uczestniczy w warsztatach laparoskopii ginekologicznej odbywaj?cych si? w
?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii w ramach II Konferencji Edukacyjnej Polskiego Towarzy
zobacz wi?cej [7]
Rozstrzygni?cie konkursu GENETYKA [8]
25/03/2019
Rozstrzygni?cie z dnia 22 marca konkursu na ?wiadczenia zdrowotne polegaj?ce na wykonywaniu kompleksowej
diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych
zobacz wi?cej [8]
Dyrektor ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii z tytu?em profesora nauk medycznych [9]
20/03/2019
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Dr hab. n. med. Stanis?aw Gó?d? – dyrektor ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii otrzyma? decyzj? Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej tytu? profesora nauk medycznych.
zobacz wi?cej [9]
KOnkurs na ?wiadczenia zdrowotne z chirurgii onkologicznej - Rozstrzygni?cie [10]
19/03/2019
Rozstrzygni?cie z dnia 18 marca 2019 roku konkursu na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie
kompleksowej opieki zdrowotnej z chirurgii onkologicznej (konkurs ofert z 4 marca 2019 roku)
zobacz wi?cej [10]
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