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„Miko?ajki” z profilaktyk? w ?CO [1]
09/12/2019
Badania profilaktyczne w miko?ajkowym prezencie – pod takim has?em ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii
zorganizowa?o bia?? sobot? (7 grudnia).
zobacz wi?cej [1]
Zaproszenie na ?wi?tokrzyski Kongres Organizacji Pozarz?dowych [2]
05/12/2019
11 grudnia w Best Western Grand Hotel w Kielcach (pocz?tek godz.
zobacz wi?cej [2]
7 grudnia – bia?a sobota w ?CO [3]
04/12/2019
7 grudnia 2019 w godzinach 9.00 – 13.00 ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zaprasza na bia?? sobot?.
zobacz wi?cej [3]
Nowe zabiegi w Klinice Urologii ?CO uwalniaj? pacjentów od nefrostomii [4]
03/12/2019
Urolodzy z Kliniki Urologii ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii wykonali pierwsze w województwie ?wi?tokrzyskim
zabiegi implantacji stentów moczowodowych i stentów cewki moczowej.
zobacz wi?cej [4]
Nowoczesny symulator radioterapii na UJK [5]
26/11/2019
Laboratorium szkoleniowo – edukacyjne z symulatorem terapii radiacyjnej VERT otwarto 25 listopada na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
zobacz wi?cej [5]
Mi?dzynarodowa szko?a laparoskopii ginekologicznej w ?CO [6]
25/11/2019
Ginekolodzy onkolodzy z Rosji uczestniczyli w warsztatach laparoskopii ginekologicznej w ?wi?tokrzyskim Centrum
Onkologii.
zobacz wi?cej [6]
Zach?cali?my do rzucania palenia [7]
22/11/2019
Blisko 350 osób - m?odzie? i doro?li - wzi??o udzia? w dwudniowych (20-21 listopada 2019) obchodach
?wiatowego Dnia Rzucania Palenia, które odby?y si? w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [7]
Najwy?szy czas na czyste powietrze [8]
22/11/2019
Zanieczyszczone powietrze to realne zagro?enie zachorowaniami na nowotwory z?o?liwe, choroby uk?adu
kr??enia i uk?adu oddechowego.
zobacz wi?cej [8]
?CO zaprasza do rzucania palenia – 21.11.2019 [9]
19/11/2019
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza 21 listopada na akcj? edukacyjno-profilaktyczn? „Rzu? palenie -chro?
siebie, bliskich i ?rodowisko”.
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zobacz wi?cej [9]
Czas na czyste powietrze – 19.11.2019 w ?CO [10]
15/11/2019
Jakim powietrzem oddychaj? mieszka?cy województwa ?wi?tokrzyskiego, jaka jest jako?? wody pitnej, jakie
zagro?enia dla zdrowia niesie za sob? zanieczyszczone powietrze (w tym smog) i ?rodowisko,
zobacz wi?cej [10]
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