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Konkurs ofert na fizjoterapeut? [1]
14/05/2021
Og?oszenie o konkursie ofert na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przez fizjoterapeut? w postaci wizyt
fizjoterapeutycznych i zaj?? ruchowych wykonywanych przez osob? wykonuj?c? zawód fizjoterapeuty
zobacz wi?cej [1]
?CO uczestniczy?o w wieloo?rodkowym badaniu dotycz?cym skuteczno?ci leczenia czerniaka [2]
12/05/2021
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii uczestniczy?o w retrospektywnym badaniu dotycz?cym skuteczno?ci i tolerancji
leczenia immunoterapi? chorych

zobacz wi?cej [2]
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w Rytwianach, Ole?nicy i ?ubnicach [3]
10/05/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach odwiedzi Rytwiany, Ole?nic? i ?ubnice.
zobacz wi?cej [3]
Zamiast kot?owni ekologiczne ciep?o w ?CO – przy unijnym wsparciu [4]
07/05/2021
Jak informuje Urz?d Marsza?kowski Województwa ?wi?tokrzyskiego, jest zielone ?wiat?o dla du?ej inwestycji
proekologicznej zak?adaj?cej likwidacj? kot?owni w?glowej obs?uguj?cej ?wi?tokrzyskie Centr
zobacz wi?cej [4]
?CO rozpocz??o pilota?owe badania wirusa HPV-DNA w profilaktyce raka szyjki macicy [5]
29/04/2021
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii rozpocz??o pilota? badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka
ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) jako nowego testu przesiewowego w programie profilaktyki
zobacz wi?cej [5]
4 maja w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii nieczynne b?d? poradnie, call-center, diagnostyka i rehabilitacja [6]
28/04/2021
Informujemy, ?e zgodnie z Zarz?dzeniem Dyrektora ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii dzie? 4 maja 2021 r. jest
dniem wolnym od pracy (odbieranym za ustanowiony ustawowo dzie? 1 maja 2021 r.
zobacz wi?cej [6]
?CO uczestniczy w opracowaniu polskiej terapii CAR-T [7]
27/04/2021
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii b?dzie uczestniczy? w opracowaniu polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T).
zobacz wi?cej [7]
27 - 28 maja 2021 r. kurs specjalizacyjny „Informatyka medyczna”– Kielce [8]
26/04/2021
Szanowni Pa?stwo,
zobacz wi?cej [8]
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w Gnojnie, Szyd?owie i Staszowie [9]
23/04/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach odwiedzi Gnojno, Szyd?ów i Staszów.
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zobacz wi?cej [9]
Badali?my si? na przekór pandemii [10]
19/04/2021
Ponad 100 osób skorzysta?o z bezp?atnych bada? 17 kwietnia w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii w ramach
bia?ej soboty z profilaktyk? onkologiczn?.
zobacz wi?cej [10]

Strony
« pierwsza [11]
‹ poprzednia [12]
1 [11]
2 [13]
3 [12]
4
5 [14]
6 [15]
7 [16]
8 [17]
9 [18]
…
nast?pna › [14]
ostatnia » [19]

Source URL: https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci?page=3
Links
[1] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-fizjoterapeute
[2] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/sco-uczestniczylo-w-wieloosrodkowym-badaniu-dotyczacym-skutecznoscileczenia-czerniaka
[3] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-rytwianach-olesnicy-ilubnicach
[4] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/zamiast-kotlowni-ekologiczne-cieplo-w-sco-przy-unijnym-wsparciu
[5] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/sco-rozpoczelo-pilotazowe-badania-wirusa-hpv-dna-w-profilaktyce-rakaszyjki-macicy
[6] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/4-maja-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-nieczynne-beda-poradnie-callcenter
[7] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/sco-uczestniczy-w-opracowaniu-polskiej-terapii-car-t
[8] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/27-28-maja-2021-r-kurs-specjalizacyjny-informatyka-medyczna-kielce
[9] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-gnojnie-szydlowie-i-staszowie
[10] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/badalismy-sie-na-przekor-pandemii
[11] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci
[12] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci?page=2
[13] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci?page=1
[14] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci?page=4
[15] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci?page=5
[16] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci?page=6
[17] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci?page=7
[18] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci?page=8
[19] https://onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci?page=66

Page 2 of 2

