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ambulancia cestovnej
medicíny:
Po - Pia
od 7:30 do 12:30 hod., tel. 056/641 6809
mail:
nemocnica.tv@svetzdravia.com
infektologická ambulancia:
Po - Pia od 12:30 do 15:30 hod., tel. 056/641 6904

