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Og?oszenie o konkursie ofert na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych [1]
15/12/2020
Konkurs ofert na Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych, polegaj?cych na wykonywaniu ?wiadcze? kompleksowej
diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych, z uwzgl?dnieniem cytogenetycznych bada? moleku
zobacz wi?cej [1]
Mimo pandemii ?CO realizuje program szczepie? dla chorych onkologicznie [2]
14/12/2020
Przypominamy, ?e mimo pandemii SARS-CoV-2 ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii realizuje swój program
bezp?atnych szczepie? przeciwko pneumokokom dla pacjentów onkologicznych.
zobacz wi?cej [2]
Og?oszenie o konkursie ofert [3]
11/12/2020
Og?oszenie o konkursie ofert na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
zobacz wi?cej [3]
Og?oszenie o konkursie ofert [4]
11/12/2020
Og?oszenie o konkursie ofert na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych na implantacje i usuwanie podskórnych
systemów dost?pu ?ylnego (portów naczyniowych) oraz konsultacje pacjentów z dysfunkcj? podskór
zobacz wi?cej [4]
OG?OSZENIE z dnia 02 grudnia 2020 roku na wynajem powierzchni 153,96 m kw. z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia?alno?ci gastronomicznej [5]
02/12/2020
OG?OSZENIE z dnia 02 grudnia 2020 roku
zobacz wi?cej [5]
OG?OSZENIE z dnia 01 grudnia 2020 roku na najem powierzchni 8,0 m. kw. z przeznaczeniem na kiosk
spo?ywczo – drogeryjno – prasowy [6]
01/12/2020
OG?OSZENIE z dnia 01 grudnia 2020 roku
zobacz wi?cej [6]
Reaktywacja programu profilaktyki nowotworów g?owy i szyi – zapraszamy na badania [7]
27/11/2020
Po covidowej przerwie Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii
wznowi?a badania przesiewowe w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów G?owy i Szyi [8]
zobacz wi?cej [7]
Urologia i Otolaryngologia ?CO wznowi?y przyj?cia do leczenia stacjonarnego [9]
26/11/2020
Po dwutygodniowej przerwie spowodowanej potwierdzeniem zaka?enia wirusem SARS-CoV-2 w?ród pacjentów i
personelu Kliniki Urologii oraz Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi ?wi?tokrzyskieg
zobacz wi?cej [9]
Informacja o wyborze podmiotów do pe?nienia funkcji partnera [10]
13/11/2020
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Kielcach jako lider i
wnioskodawca projektu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
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zobacz wi?cej [10]
Urologia i Otolaryngologia wstrzymuj? przyj?cia do leczenia stacjonarnego [11]
12/11/2020
Od dnia11 listopada 2020 r.
zobacz wi?cej [11]
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