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Mieszka?cy powiatu ostrowieckiego maj? bli?ej do onkologa [1]
23/06/2016
Onkologiczny gabinet konsultacyjny, w którym w ka?dy poniedzia?ek b?dzie przyjmowa? pacjentów specjalista ze
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii uruchomiono 20 maja w szpitalu powiatowym w Ostrowcu
zobacz wi?cej [1]
23 czerwca walczymy z rakiem w Opatowie [2]
23/06/2016
Konsultacyjny gabinet poradni onkologicznej – filia ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii zostanie otwarty 23
czerwca w Opatowie.
zobacz wi?cej [2]
Kurs dla Fizjoterapeutów [3]
21/06/2016
Zapraszamy fizjoterapeutów do wzi?cia udzia?u w kursie, który uzyska? akredytacj? Polskiego Towarzystwa
Fizjoterapii z zakresu: „Rehabilitacja po mastektomii.
zobacz wi?cej [3]
Kurs dla Fizjoterapeutów [4]
21/06/2016
Zapraszamy fizjoterapeutów do udzia?u w kursie, który uzyska? akredytacj? Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:
Manualny drena? limfatyczny z elementami kompresjoterapii, cz??? I.
zobacz wi?cej [4]
Klinika Endokrynologii ?CO prowadzi badania kliniczne nad now? postaci? hormonu wzrostu [5]
17/06/2016
Klinika Endokrynologii ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii jako jedyny o?rodek z Polski uczestniczy w
mi?dzynarodowych badaniach klinicznych oceniaj?cych skuteczno??, tolerancj? i bezpiecze?stwo lec
zobacz wi?cej [5]
Bezp?atna mammografia i cytologia w Skalbmierzu i Czarnocinie [6]
16/06/2016
21 czerwca zapraszamy na bezp?atne badania cytologiczne i mammograficzne mieszkanki gminy Skalbmierz.
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii b?dzie dy?urowa? przy O?rodku Sportu.
zobacz wi?cej [6]
Zapraszamy na ogólnopolsk? konferencj? o ewidencji ?wiadcze? zdrowotnych [7]
14/06/2016
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zaprasza na ogólnopolsk? konferencj? pn.
zobacz wi?cej [7]
Lekcje o prewencji nowotworów ratuj? ?ycie [8]
13/06/2016
Promowanie zalece? Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem pomaga nauczycielom prowadzi? ciekawie lekcje,
uwra?liwia m?odzie? na problemy chorych onkologicznie, a nawet mo?e uratowa? ?ycie.
zobacz wi?cej [8]
Specjali?ci z ?CO do lekarzy rodzinnych: b?d?cie czujni i dociekliwi [9]
08/06/2016
O wi?ksz? czujno?? wobec zg?aszanych przez pacjentów objawów mog?cych sygnalizowa? chorob?
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nowotworow?, dok?adny wywiad pod k?tem wyst?powania nowotworów w rodzinie, wykorzystywanie danych
epidemio
zobacz wi?cej [9]
?CO wymieni z ukrai?skimi lekarzami do?wiadczenia na temat leczenia nowotworów krwi [10]
07/06/2016
Delegacja przedstawicieli administracji pa?stwowej obwodu winnickiego na Ukrainie odwiedzi?a 6 czerwca
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [10]
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