Published on ?CO Kielce (https://onkol.kielce.pl)
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w Pacanowie, Stopnicy, Tucz?pach i Gnojnie [1]
19/04/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach zawita do Pacanowa, Stopnicy,
Tucz?p i Gnojna.
zobacz wi?cej [1]
?wiatowy Dzie? Zdrowia w ?CO: 17.04.2021 - bia?a sobota z profilaktyk? [2]
13/04/2021
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza w sobot?, 17 kwietnia, na bezp?atne badania: mammografia,
cytologia, nasofiberoskopia, niskodawkowa tomografia p?uc w ramach realizowanych programó
zobacz wi?cej [2]
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w Nowym Korczynie, Solcu-Zdroju i Pacanowie [3]
09/04/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach odwiedzi Nowy Korczyn, Solec – Zdrój
i Pacanów.
zobacz wi?cej [3]
Klinika Ginekologii i oddzia? paliatywny ?CO znów przyjmuj? pacjentów [4]
07/04/2021
Od 5.04. wznowione zosta?y przyj?cia do leczenia stacjonarnego w Klinice Ginekologii oraz oddziale medycyny
paliatywnej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [4]
?yczenia wielkanocne [5]
01/04/2021

Niech
Zmartwychwstanie Pa?skie
zobacz wi?cej [5]
Wstrzymane przyj?cia do Kliniki Ginekologii ?CO [6]
30/03/2021
W dniach 30 marca - 4 kwietnia zosta?y wstrzymane przyj?cia do leczenia stacjonarnego w Klinice Ginekologii
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii z powodu potwierdzenia przypadków zaka?enia wirusem SA
zobacz wi?cej [6]
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w Opatowcu, Czarnocinie, Z?otej, Wi?licy i Busku [7]
26/03/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach odwiedzi Opatowiec, Czarnocin,
Z?ot?, Wi?lic? i Busko.
zobacz wi?cej [7]
Wstrzymane przyj?cia do oddzia?u paliatywnego ?CO [8]
25/03/2021
W dniach 24 marca – 4 kwietnia zosta?y wstrzymane przyj?cia do leczenia stacjonarnego w oddziale medycyny
paliatywnej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii z powodu potwierdzonych przypadków zaka?enia
zobacz wi?cej [8]
Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w Kazimierzy Wielkiej, Bejscach i Opatowcu [9]
22/03/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach odwiedzi Kazimierz? Wielk?, Bejsce i
Opatowiec.
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zobacz wi?cej [9]
Przywitaj wiosn? z mammografi? i cytologi? [10]
17/03/2021
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza w sobot?, 20 marca, na bezp?atne badania mammograficzne i
cytologiczne w ramach programów profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
zobacz wi?cej [10]
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