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S?odkie ostatki dla pacjentów ?CO [1]
16/02/2021
Pacjenci hospitalizowani w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii zjedli dzi? tradycyjny ostatkowy obiad – na
zako?czenie karnawa?u.
zobacz wi?cej [1]
Naukowy sojusz ?CO i GUM aby lepiej leczy? pacjentów [2]
05/02/2021
Umowa o wspó?pracy w zakresie bada? nad bezpieczniejszymi i bardziej efektywnymi metodami radioterapii
zosta?a podpisana 4 lutego pomi?dzy ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii a G?ównym Urz?dem Miar.
zobacz wi?cej [2]
Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski w ?CO [3]
05/02/2021
Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski odwiedzili ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii
w ?wiatowym Dniu Walki z Rakiem.
zobacz wi?cej [3]
W ?wiatowy Dzie? Walki z Rakiem – bezp?atne badania w ?CO [4]
01/02/2021
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza 4 lutego - z okazji ?wiatowego Dnia Walki z Rakiem - na bezp?atne
badania (cytologi?, mammografi?, nasofiberoskopi?, niskodawkow? tomografi? komputerow?) w
zobacz wi?cej [4]
Oddzia? paliatywny ?CO znów przyjmuje pacjentów [5]
01/02/2021
Od dzi? (1.02) wznowione zosta?y przyj?cia do leczenia stacjonarnego w oddziale medycyny paliatywnej
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [5]
Oddzia? radioterapii I wznawia przyj?cia do leczenia stacjonarnego, oddzia? paliatywny nadal zamkni?ty [6]
26/01/2021
Od 26 stycznia, po tygodniowej przerwie, spowodowanej potwierdzonymi zaka?eniami wirusem SARS-CoV -2
w?ród pacjentów i personelu, oddzia? radioterapii I wraca do normalnego trybu pracy. Z powodu c
zobacz wi?cej [6]
Szczepienia przeciwko COVID-19 – informacja dla pacjentów [7]
25/01/2021
W ?lad za komunikatem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczepie? przeciwko COVID-19
informujemy, ?e osoby powy?ej 70-tego roku ?ycia, zainteresowane szczepieniem przeciw COVID-19, ma
zobacz wi?cej [7]
Do 24 stycznia zamkni?ty oddzia? paliatywny i ograniczone przyj?cia do leczenia stacjonarnego w Klinice
Radioterapii ?CO [8]
19/01/2021
Do 24 stycznia pozostanie zamkni?ty oddzia? medycyny paliatywnej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w
zwi?zku z potwierdzeniem przypadków zaka?enia wirusem SARS-CoV-2 w?ród pacjentów i personelu.
zobacz wi?cej [8]
18-24 stycznia - Europejski Tydzie? Profilaktyki Raka Szyjki Macicy [9]
14/01/2021
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Zapraszamy na bezp?atn? i bezpieczn? cytologi? z u?miechem
zobacz wi?cej [9]
Poradnia medycyny paliatywnej ?CO ju? dzia?a, przyj?cia na oddzia? nadal wstrzymane [10]
12/01/2021
12 stycznia poradnia medycyny paliatywnej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii wznowi?a przyj?cia pacjentów.
zobacz wi?cej [10]
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