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Zakaz odwiedzin pacjentów w ?CO [1]
13/03/2020

Wstrzymuj? odwiedziny pacjentów w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii do
odwo?ania.
zobacz wi?cej [1]
Dotacja z bud?etu województwa na diagnostyk? nowotworów [2]
05/03/2020

2 250 000 z? dotacji z bud?etu województwa na doposa?enie Zak?adu Diagnostyki Molekularnej w sprz?t
diagnostyczny otrzyma?o ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.
zobacz wi?cej [2]
Kurs z „Ochrony Radiologicznej” [3]
04/03/2020
Szanowni Pa?stwo,
zobacz wi?cej [3]
Zakaz odwiedzin pacjentów w ?CO [4]
02/03/2020
W zwi?zku z sezonem grypowym wstrzymuj? odwiedziny pacjentów w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii do
odwo?ania.
Prof. dr hab. n. med.
Stanis?aw Gó?d?
zobacz wi?cej [4]
Co musisz wiedzie? o koronawirusie [5]
28/02/2020
Zamieszczamy informacj? dotycz?c? koronawirusa, przygotowan? przez Ministerstwo Zdrowia. Zach?camy do
zapoznania si? z ni?. Wi?cej szczegó?ów oraz filmy instrukta?owe dost?pne w linku
zobacz wi?cej [5]
Profesor Stanis?aw Gó?d? w Komitecie Steruj?cym KSO [6]
28/02/2020
Minister Zdrowia powo?a? Komitet Steruj?cy do spraw monitorowania programu pilota?owego opieki nad
?wiadczeniobiorc? w ramach sieci onkologicznej.
zobacz wi?cej [6]
Cytomammobus ?CO rusza w tras? [7]
28/02/2020
Po zimowej przerwie cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii rusza w tras? po województwie. 3-4
marca odwiedzi gmin? Górno.
zobacz wi?cej [7]
?CO – MD Anderson Cancer Center: ameryka?sko – polskie badania nad lekami ostatniej szansy na bia?aczk?
[8]
27/02/2020
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii nawi?za?o wspó?prac? z MD Anderson Cancer Center w Houston w zakresie
prowadzenia równoleg?ych bada? klinicznych nad nowymi lekami i terapiami w chorobach nowotworo
zobacz wi?cej [8]
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Nowy Horyzont dla napromienianych pacjentów [9]
25/02/2020
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego uczestniczy w programie Horyzont
2020 - mi?dzynarodowym projekcie naukowym maj?cym poprawi? skuteczno?? leczenia napromieni
zobacz wi?cej [9]
Relikwie ?w. Faustyny w ?CO [10]
14/02/2020
Pacjenci ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii mog? modli? si? w szpitalnej kaplicy przy relikwiach ?wi?tej siostry
Faustyny Kowalskiej.
zobacz wi?cej [10]
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