
PHÒNG KHÁM KHÁM NAM KHOA QUẬN
GÒ VẤP
Gò vấp nơi được người đời ví von như là một thành phố HCM thu nhỏ vì một số lý do như: địa
điểm ăn uống ,y tế ,khu vui chơi,công viên, có đầy đủ những thứ cần thiết định nghĩa của một
thành phố. Chính nơi đây cơ sở hạ tầng cao cấp,y tế tân tiến nhưng để biết được ở đây có phòng
khám hay bệnh viện chuyên khám về mảng khoa nam hay không thì chúng ta cùng nhau tham
khảo bài viết dưới đây.

Địa chỉ khám nam khoa ở Quận Gò Vấp

Với lượng lớn phòng khám tư nhân mọc lên như nấm thì để biết được đâu là nơi có hỗ trợ khám
chữa bệnh thì chúng ta cần xác nhận được đâu là nơi có cơ sở vật chất tốt, phòng khám sạch sẽ và
đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm cơ bản về bệnh nam khoa hay không hoặc hơn thế nữa có kinh
nghiệm và tay nghề cơ bản thăm khám bệnh hay không.Các địa chỉ thăm khám nam khoa và ở Gò
Vấp được phân ra hai loại :

►Nơi có thể hỗ trợ chẩn đoán bệnh tình là nơi có đội ngũ y bác sĩ có tay nghề nhưng là những
người không có kinh nghiệm thăm khám nhiều.
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CHAT FACEBOOK

Phòng khám đa khoa xóm mới

→Địa chỉ: 334 Phạm Văn Chiêu ,P.9,Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh
→Thời gian làm việc:

•7:00~11:30 (sáng); 13:00~19:00 (trưa)  Các ngày trong tuần

•7:00~11:30 (sáng)  Chủ nhật

•Các ngày lễ sẽ thay đổi và không được xác nhận.

Phòng khám có đội có đủ các chỉ tiêu như là nơi sạch sẽ ,thoáng mát có cơ sở vật chất tốt, đội ngũ
bác sĩ có tay nghề được đánh giá 4.7 sao trên 35 lượt bình luận tốt trên googlemap.
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Phòng khám đa khoa việt mỹ

→Địa chỉ: 187A Phạm Văn Chiêu , P.14 , Gò Vấp , TP. Hồ Chí Minh.

→Thời gian làm việc:

•7:00~20:00 Mỗi ngày trong tuần

•Các ngày lễ chưa được xác nhận

Phòng khám đáp ứng đủ các chỉ tiêu trên và được đánh giá 4.5 sao trên 24 lượt bình luận tốt trên
googlemap.
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Phòng khám đa khoa BSG(bắc sài gòn)

→Địa chỉ: 189 Nguyễn Oanh , P.10 , Gò Vấp , TP. Hồ Chí Minh

→Thời gian làm việc:

•7:30~16:30 Mỗi ngày trong tuần

•Các ngày lễ chưa được xác nhận

Phòng khám đáp ứng đủ các chỉ tiêu trên và được đánh giá 3.8 sao trên 58 lượt bình luận tốt trên
googlemap.
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Bệnh viện chữa bệnh nam khoa uy tín nhất tại Gò Vấp
►Nơi chuyên trị các bệnh nam khoa ở nam là nơi hội tụ nhóm bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong

nghề :

»Bệnh viện quận Gò Vấp

→Địa chỉ: 641 Quang Trung , P.11 , Gò Vấp , TP. Hồ Chí Minh.

→Thời gian làm việc:

•7:00~11:00(sáng) ;13:30~16:00 Tất cả các ngày trong tuần

•Các ngày lễ chưa được xác nhận
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Bệnh viện là nơi được trực tiếp hỗ trợ quản lý từ bộ y tế thành phố và có cơ sở vật chất được cập nhật
thường xuyên và cách sử dụng ,trình độ y khoa được cải tiến mỗi ngày ,đội ngũ y bác sĩ giỏi và có
nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.Tuy nhiên do là bệnh viện công nên việc khám chữa bệnh ở đây
rất được ưu tiên lựa chọn và với lượng người ra vào mỗi ngày thì việc tắc nghẽn là không tránh khỏi.
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Phòng khám nam khoa tháng 8

Thời gian làm việc: 8:00~20:00 tất cả các ngày kể cả ngày lễ.

Phòng khám là nơi đáp ứng đủ các yếu tố như : cơ sở vật chất và phương pháp y khoa tân tiến
nhất và ngoài ra độ bảo mật của phòng khám và không để lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài ,đội
ngũ y bác sĩ có tay nghề và kinh nghiệm khám bệnh nhiều năm.

Với đội ngũ chuyên gia được đào tạo và hỗ trợ tư vấn 24/7 cho khách hàng,để được tư vấn một
cách cặn kẽ xin liên hệ với Hotline 24/7: 0287.3000.666
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Xem thêm:
Địa chỉ khám nam khoa tốt ở quận 1
Phòng khám nam khoa quận 2 chất lượng và riêng tư
Phòng khám nam khoa quận 3 uy tín chất lượng
Phòng khám nam khoa Quận 4
Phòng khám nam khoa quận 6 chất lượng cho nam giới
Phòng khám nam khoa quận 7 khám chữa hiệu quả cho các quý ông
Phòng khám nam khoa quận 8 khám chữa uy tín cho nam giới
Phòng khám nam khoa quận 9 an toàn dành cho các quý ông
Khám nam khoa ở đâu tốt tại quận 10?
Top 4 phòng khám nam khoa quận 11 khám chữa hiệu quả cho nam giới
Top 10 nơi khám nam khoa quận 12 uy tín nhất
Khám nam khoa uy tín ở Bình Dương
Phòng khám chuyên về nam khoa ở Hóc Môn
Phòng khám nam khoa quận Bình Thạnh uy tín và chất lượng
Phòng khám nam khoa quận Phú Nhuận tốt nhất hiện nay
Phòng khám nam khoa quận Thủ Đức an toàn và uy tín
Phòng khám nam khoa ở Tiền Giang chất lượng và an toàn
Phòng khám nam khoa ở Nhà Bè uy tín và hiệu quả nhất hiện nay
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Phòng khám nam khoa ở Long An uy tín và chất lượng
Phòng khám nam khoa an toàn ở Bến Tre
Phòng khám nam khoa ở Đồng Nai uy tín
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