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DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Treści prezentowane na stronie onkologia-online.pl mają wyłącznie charakter
poglądowy i nie mogą stanowić jakichkolwiek porad medycznych.
W celu diagnozy stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
Portal ma charakter informacyjny i nie ma na celu promocji leków
określonej w art. 57 ustawy prawa farmaceutycznego.
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