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?CO zaprasza nauczycieli do szko?y profilaktyki onkologicznej [1]
03/10/2019
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii po raz siódmy zaprasza nauczycieli z ca?ego województwa ?wi?tokrzyskiego do
swojej szko?y profilaktyki onkologicznej.
zobacz wi?cej [1]
VII Europejski Tydzie? Profilaktyki Nowotworów G?owy i Szyi [2]
26/09/2019
VII Europejski Tydzie? Profilaktyki Nowotworów G?owy i Szyi rozpocz?? si? 17 wrze?nia 2019 konferencj?
prasow?, w której poza mediami uczestniczyli przedstawiciele 20 najaktywniejszych placówek pod
zobacz wi?cej [2]
Europejski Tydzie? Urologii 2019 [3]
19/09/2019
Informujemy, ?e w dniu 19 wrze?nia 2019 r. zako?czono zapisy na konsultacje urologiczne w ramach obchodów
Europejskiego Tygodnia Urologicznego przewidziane na dzie? 21 wrze?nia 2019 r.
zobacz wi?cej [3]
Europejski Tydzie? Urologii 2019 [4]
18/09/2019
Zaproszenie
Z okazji Europejskiego Tygodnia Urologii
odbywaj?cego si? w dniach 21-27.9.2019

zobacz wi?cej [4]
VII Europejski Tydzie? Profilaktyki Nowotworów G?owy i Szyi - 17 – 20 wrze?nia 2019 r. w ?wi?tokrzyskim
Centrum Onkologii [5]
11/09/2019
17 wrze?nia - konferencja prasowa - godz.11.00
Sala konferencyjna na II pi?trze przy Dyrekcji:
zobacz wi?cej [5]
Zapraszamy na Marsz ?ycia i Nadziei [6]
05/09/2019
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii wraz ze ?wi?tokrzyskim Klubem Amazonki zaprasza 7 wrze?nia na Marsz ?ycia i
Nadziei w Kielcach.
zobacz wi?cej [6]
Awaria usuni?ta [7]
29/08/2019
Informujemy, ?e awaria traktów cyfrowych wyst?puj?c? po stronie zewn?trznej (operatora telekomunikacyjnego
Orange) zosta?a usuni?ta w zwi?zku z tym zosta?a przywrócona m
zobacz wi?cej [7]
Awaria - telefony [8]
29/08/2019
W zwi?zku z awari? traktów cyfrowych wyst?puj?c? po stronie zewn?trznej (operatora telekomunikacyjnego
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Orange) brak jest mo?liwo?ci wykonywania po??cze? wychodz?cych z ?
zobacz wi?cej [8]
30.08.2019 r. – Profilaktyczna konferencja w WDK dla tych, co chc? wiedzie? wi?cej [9]
28/08/2019
Na otwart? dla wszystkich konferencj? „By? ?wiadom? kobiet? – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez
dzia?ania zach?caj?ce kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do bada? pro
zobacz wi?cej [9]
Profilaktyka z miodem, cytobus na do?ynkach [10]
22/08/2019
Na spotkania z profilaktyk? w terenie zaprasza w dniach 24-25 sierpnia ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [10]
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