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Wspólne badania dla chorych na raka [1]
13/02/2020
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii ??cz? si?y, aby wspólnie
wypracowa? nowe technologie w diagnostyce i terapii onkologicznej.
zobacz wi?cej [1]
„?y? ka?dym dniem. Na bakier z rakiem” – ?CO zaprasza 10.02.2020 [2]
31/01/2020
Warszawska Firma Wydawnicza oraz ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zapraszaj? 10 lutego 2020 r. o godz.
15.00 na spotkanie z Tomaszem Rejmanem - autorem ksi??ki pt. „?y? ka?dym dniem.
zobacz wi?cej [2]
1.02.2020 – Dzie? Otwartych Drzwi w ?CO [3]
24/01/2020
1 lutego zapraszamy do ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii na Dzie? Otwartych Drzwi w ramach ?wiatowego
Dnia Walki z Rakiem.
zobacz wi?cej [3]
?CO: dzi?ki programom profilaktycznym spada umieralno?? [4]
24/01/2020
Dzi?ki realizowanym przez ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii programom profilaktycznym uda?o si? zmniejszy?
umieralno?? w tych grupach nowotworów z?o?liwych.
zobacz wi?cej [4]
Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. wa?nosci e-recepty [5]
22/01/2020
W ?lad za komunikatem Ministerstwa Zdrowia informujemy, ?e e-recepty na niektóre leki maj? z góry okre?lony
termin wa?no?ci, tj.:
zobacz wi?cej [5]
Sprawd?, jak si? chroni? przed rakiem szyjki macicy [6]
21/01/2020
Dlaczego kobiety choruj? na raka szyjki macicy? Czy mo?na unikn?? tego nowotworu? Co wspólnego z rakiem
szyjki macicy maj? m??czy?ni? Na czym polega cytologia i jakie s? wskazania do tego badania.
zobacz wi?cej [6]
?CO zaprasza: daj si? przeci?gn?? na jasn? stron? mocy – zrób cytologi?! [7]
17/01/2020
Z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (20-26 stycznia) ?wi?tokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach zaprasza panie na bezp?atne badania cytologiczne.
zobacz wi?cej [7]
Nowe zabiegi w Klinice Urologii ?CO: sztuczny zwieracz cewki moczowej [8]
13/01/2020
Klinika Urologii ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii do??czy?a do czo?owych o?rodków wszczepiaj?cych sztuczne
zwieracze cewki moczowej pacjentom cierpi?cym na wysi?kowe nietrzymanie moczu.
zobacz wi?cej [8]
Pastora?ka onkologiczna [9]
24/12/2019
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- Ej cosik mi si? widzi, ej ze nie w Betlejemie, ej malu?ki Pon Jezus, ej przised na te ziemie – ?piewa? góralski
zespó? „Majeranki” pacjentom i pracownikom ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [9]
?yczenia z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia [10]
19/12/2019
„A gdy zab?y?nie gwiazda
W b??kitnej daleko?ci.
B?dziemy z sob? dzieli?

zobacz wi?cej [10]
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