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Formularz dla osób zg?aszaj?cych gotowo?? do zaszczepienia przeciwko COVID-19 w ?CO [1]
12/03/2021
Informujemy ?e na naszej stronie w zak?adce Dla Pacjenta [2] i pod aresem https://sz [3]
zobacz wi?cej [1]
Cytomammobus ?CO – badania w Dzia?oszycach i Skalbmierzu [4]
12/03/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach odwiedzi gmin? Dzia?oszyce i
Skalbmierz.
zobacz wi?cej [4]
Profesor Stanis?aw Gó?d? na Li?cie 100 Pulsu Medycyny [5]
11/03/2021
Redakcja Pulsu Medycyny og?osi?a List? 100 osób, które mia?y najwi?kszy wp?yw na rozwój polskiej medycyny i
systemu ochrony zdrowia w 2020 roku.
zobacz wi?cej [5]
Szczepienia przeciwko COVID -19 dla pacjentów onkologicznych w ?CO [6]
10/03/2021
Od dnia 10 marca mo?liwa jest rejestracja na szczepienie przeciwko COVID 19 pacjentów z tzw. grupy 1b.
zobacz wi?cej [6]
Cytomammobus ?CO na Dzie? Kobiet w Kijach [7]
05/03/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach odwiedzi gmin? Kije, Pi?czów,
Micha?ów i Dzia?oszyce.
zobacz wi?cej [7]
Cytobus ?CO wkracza do akcji [8]
03/03/2021
Po zimowej przerwie cytobus – mobilny gabinet po?o?nej – ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii wkracza do akcji.
Na pocz?tek odwiedzi Starachowice, Pi?czów, W?oszczow? i ?oniów.
zobacz wi?cej [8]
Cytomammobus ?CO wyrusza w wiosenn? tras? [9]
26/02/2021
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii wyrusza w wiosenn? tras?. W pierwszym tygodniu marca
odwiedzi Morawic?, Chmielnik i Kije.
zobacz wi?cej [9]
Doktor Agnieszka Toczek – Wasiak z ?CO nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny
paliatywnej [10]
24/02/2021
Pani doktor Agnieszka Toczek – Wasiak, lek.
zobacz wi?cej [10]
Pracownia Terapii Zaj?ciowej ?CO znów zaprasza na zaj?cia [11]
24/02/2021
Pracownia Terapii Zaj?ciowej ?CO znów zaprasza na zaj?cia
zobacz wi?cej [11]
Page 1 of 2

Published on ?CO Kielce (https://onkol.kielce.pl)
UWAGA!!! 16 - 19 marca 2021 kurs specjalizacyjny „Ochrona Radiologiczna. Zagadnienia administracyjnoprawne” – Kielce [12]
19/02/2021
Szanowni Pa?stwo,
zobacz wi?cej [12]
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