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Zdrowie pod kontrol? – w sobot? - 16.11.2019 w Galerii Echo [1]
14/11/2019
Na akcj? edukacyjno – profilaktyczn? „Zdrowie pod kontrol?” zapraszaj? 16 listopada do Galerii Echo studenci
medycyny UJK oraz ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [1]
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna coraz bli?ej [2]
07/11/2019
Przedstawiciele Zarz?du Województwa ?wi?tokrzyskiego oraz dyrektorzy 20 placówek ochrony zdrowia z
województwa ?wi?tokrzyskiego uczestniczyli w konferencji dotycz?cej projektu „Informatyzacja Placó
zobacz wi?cej [2]
Mistrzowie laparoskopii z ?CO uczyli kolegów z ca?ej Polski [3]
28/10/2019
Ginekolodzy z ca?ej Polski uczestniczyli w warsztatach laparoskopii, zorganizowanych przez ?wi?tokrzyskie
Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [3]
„To si? nie zdarza” - fotografi? w raka [4]
25/10/2019
O swojej walce z chorob? nowotworow?, stracie i nadziei opowiada?a 24.10.
zobacz wi?cej [4]
Radiolodzy z ca?ej Polski doszkalali si? w ?CO [5]
25/10/2019
Prawie 200 lekarzy z ca?ej Polski specjalizuj?cych si? w radiologii wzi??o udzia? w kursie specjalizacyjnym z
diagnostyki obrazowej, który odbywa? si? w dniach 22-24 pa?dziernika w ?wi?tokrzyskim C
zobacz wi?cej [5]
?CO zaprasza 24.10.2019 na akcj? profilaktyczn? „Zdrowo ?yj i b?d? fit” [6]
23/10/2019
24 pa?dziernika (czwartek) w godzinach 10.00-13.00 w holu g?ównym ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii
odb?dzie si? akcja edukacyjno- profilaktyczna „Zdrowo ?yj i b?d? fit” w ramach
zobacz wi?cej [6]
Aga Szu?cik, „To si? nie zdarza”. UJK, 24 pa?dziernika, godz. 10.00 [7]
18/10/2019
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – profesor Jacek Semaniak, JM Prorektor – profesor Stanis?aw
G?uszek oraz profesor Stanis?aw Gó?d? – dyrektor ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii zapraszaj
zobacz wi?cej [7]
T?umnie walczyli?my z rakiem piersi [8]
16/10/2019
Blisko 300 osób skorzysta?o z bezp?atnych konsultacji, bada? i porad 15 pa?dziernika w ?wi?tokrzyskim Centrum
Onkologii w ramach akcji „B?d? ?wiadom? kobiet? – badaj si?”.
zobacz wi?cej [8]
15 pa?dziernika ?CO zaprasza na profilaktyk? raka piersi [9]
11/10/2019
15 pa?dziernika (wtorek) w godzinach 10.00-13.00 w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii odb?dzie si? akcja
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edukacyjno- profilaktyczna „B?d? ?wiadom? kobiet? – zbadaj si?” w ramach ?wia
zobacz wi?cej [9]
Polska kardio – onkologia doceniona na mi?dzynarodowym forum [10]
07/10/2019
Wspó?pracuj?cy ze ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii prof. Sebastian Szmit zosta? powo?any do Zarz?du
Mi?dzynarodowego Towarzystwa Kardio-Onkologicznego.
zobacz wi?cej [10]
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