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Profilaktyka z miodem, cytobus na do?ynkach [1]
22/08/2019
Na spotkania z profilaktyk? w terenie zaprasza w dniach 24-25 sierpnia ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [1]
Profesor Stanis?aw Gó?d? w nowej Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia [2]
20/08/2019
Profesor Stanis?aw Gó?d? – dyrektor ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii zosta? powo?any na kolejn? kadencj?
do Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.
zobacz wi?cej [2]
Profilaktyka na Dymarkach, cytobus na ?wi?cie Pieroga [3]
16/08/2019
Na weekend z profilaktyk? w terenie zaprasza ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii.
zobacz wi?cej [3]
Edukowali?my i zach?cali?my do szczepie? [4]
14/08/2019
Ponad 70 osób wzi??o udzia? w akcji profilaktyczno – edukacyjnej „Zapobiegaj z g?ow? – sierpniowe spotkanie z
profilaktyk? onkologiczn?”, która odby?a si? 13 sierpnia w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkol
zobacz wi?cej [4]
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza 13 sierpnia na akcj? edukacyjno-profilaktyczn? „Zapobiegaj z g?ow?
– sierpniowe spotkanie z profilaktyk? onkologiczn?” [5]
12/08/2019
13 sierpnia (wtorek) w godzinach 11.00-13.00 w holu g?ównym ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii odb?dzie si?
akcja edukacyjno- profilaktyczna „Zapobiegaj z g?ow? – sierpniowe spotkanie z profilaktyk
zobacz wi?cej [5]
Niedziela z profilaktyk? w Geoparku i w ?opusznie [6]
02/08/2019
Na niedziel? z profilaktyk? onkologiczn? zaprasza 4 sierpnia ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii do ?opuszna i do
Centrum Geoedukacji w Kielcach.
zobacz wi?cej [6]
Stypendium dla studentów kierunku lekarskiego [7]
29/07/2019
Szanowni Pa?stwo!
zobacz wi?cej [7]
WZW si? nie dajemy [8]
29/07/2019
Prawie 150 osób skorzysta?o w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii z bezp?atnych bada? i poradnictwa podczas
akcji profilaktycznej z okazji ?wiatowego Dnia WZW.
zobacz wi?cej [8]
Doposa?enie Zak?adu Medycyny Nuklearnej [9]
29/07/2019
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii przyst?pi?o do projektu Doposa?enie Zak?adu Medycyny Nuklearnej, którego
celem jest: zwi?kszenie dost?pno?ci bada? PET poprzez zakup i monta? nowego 128 rz?dowego
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zobacz wi?cej [9]
Profilaktyka w Ogrodzie Botanicznym [10]
25/07/2019

zobacz wi?cej [10]
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