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?CO otrzyma unijne ?rodki na laboratorium do testów na COVID-19 [1]
23/04/2020
Jak informuje Urz?d Marsza?kowski Województwa ?wi?tokrzyskiego, ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii otrzyma
ponad 1,5 mln z? z unijnych funduszy na uruchomienie laboratorium do diagnostyki w zakresie
zobacz wi?cej [1]
Wej?cia do ?CO dla pacjentów [2]
21/04/2020
Przypominamy, ?e ze wzgl?du na bezpiecze?stwo epidemiologiczne pacjenci mog? wej?? do ?wi?tokrzyskiego
Centrum Onkologii przez:
zobacz wi?cej [2]
Moja maseczka chroni Ciebie, Twoja maseczka chroni mnie [3]
16/04/2020
Od 16 kwietnia - zgodnie z rozporz?dzeniem Rady Ministrów - obowi?zkowo po wyj?ciu z domu zakrywamy usta i
nos maseczk? lub innymi ?rodkami (maski, odzie? lub jej cz??ci), aby ograniczy? rozprzestr
zobacz wi?cej [3]
Rehabilitacja medyczna w teleporadzie: zadzwo? do fizjoterapeuty [4]
14/04/2020
W zwi?zku ze zmianami w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia ws.
zobacz wi?cej [4]
E-Amicus: zosta? w domu i poczytaj [5]
10/04/2020
Drodzy Czytelnicy, oddajemy dzi? do Waszych r?k najnowszy numer "Amicusa" - kwartalnika ?wi?tokrzyskiego
Centrum Onkologii, tym razem w wersji cyfrowej ze wzgl?du na bezpiecze?stwo epidemiologiczn
zobacz wi?cej [5]
?yczenia z okazji ?wi?t Wielkanocnych [6]
09/04/2020

?yczenia z okazji ?wi?t Wielkanocnych

zobacz wi?cej [6]
Zalecenia na czas pandemii SARS-CoV-2 dla pacjentów leczonych chemioterapi? [7]
09/04/2020

Przypominamy, ?e w przeddzie? planowanej wizyty w Poradni Chemioterapii lub w Oddziale Chemioterapii
Dziennej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii pacjent powinien zmierzy? sobie temperatur?.
zobacz wi?cej [7]
2 mln z? dla ?CO na walk? z koronawirusem [8]
02/04/2020
2 miliony z?otych, na zakup sprz?tu i wyposa?enia, otrzyma?o ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [8]
Zaleceniach ogólne dla pacjentów onkologicznych w zwi?zku z sytuacj? epidemiologiczn? w kraju [9]
24/03/2020
Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej opracowa?o procedury
bezpiecze?stwa maj?ce na celu ochron? przez zara?eniem wirusem SARS-CoV-2 pacjentów oraz personel
zobacz wi?cej [9]
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Wstrzymane wizyty w poradniach ?CO, diagnostyka tylko dla pacjentów onkologicznych [10]
16/03/2020
W zwi?zku z obowi?zuj?cym stanem zagro?enia epidemicznego oraz zaleceniem Centrali NFZ z dniem
16.03.2020r. zostaj? wstrzymane do odwo?ania zabiegi fizjoterapeutyczne oraz wizyty planowe w poradniach
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii.
W ?CO b?d? przyjmowani wy??cznie pacjenci b?d?cy w trakcie leczenia onkologicznego. Jednocze?nie, w
przypadku pacjentów b?d?cych w sta?ej kontroli, wi?kszo?? poradni ?CO wykonywa? b?dzie ?wiadczenia w
postaci teleporady lekarskiej. W jej trakcie zinterpretowane zostan? aktualne wyniki bada? pacjenta oraz b?d?
wystawiane ewentualne recepty czy zlecenia na badania kontrolne.
Pacjenci z podejrzeniem nowotworu (z kart? DiLO – tzw. zielon? kart?) oraz pacjenci z pilota?u Krajowej Sieci
Onkologicznej (rak piersi, rak p?uca, rak prostaty, rak jelita grubego, rak jajnika) b?d? przyjmowani w
wyznaczonym terminie.
Badania z zakresu diagnostyki obrazowej (USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
scyntygrafia, PET) b?d? wykonywane wy??cznie u pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym. Badania
wyznaczone dla pacjentów z innymi rozpoznaniami zostan? prze?o?one na inne terminy.
Informujemy tak?e, i? przed wykonywaniem ?wiadcze? w ?CO u pacjentów b?dzie dokonywany pomiar
temperatury cia?a oraz zbierany wywiad epidemiologiczny.
zobacz wi?cej [10]
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