
Kedves Betegeim, illetve reményeim szerint egyre inkább 

Egészségeseim! 

2o22 májusától nagyot változik az életem… 

Az év jelentős részét vidéken fogjuk tölteni. Ősztől tavaszig többnyire 

Újpesten, tavasztól őszig viszont inkább távol. Emiatt kényszerűségből változik a 

rendelésem, elérhetőségem. 

- a telefonszám (1 231 0003) reményeim és a Telekom ígérete szerint 

marad. Ha vidéken leszek a hívás átirányítódik az ottani számomra. Ha 

esetleg a rendelői szám (1 231 0003) bármilyen rendellenességet mutat, 

hívják a +36 30 9930084-es számot, ez az átirányítás „célszáma”. 

- májustól a telefonos időm is változik, marad hétfőtől csütörtökig, de 

kicsit későbbre tolódik, 7:3o-8:oo között várom hívásaikat, és ezek 

tényleg csak nagyon rövid max. 3-4 perces egyeztetések lehetnek, hogy 

mindenkire sor kerülhessen. Hosszabb megbeszélést igénylő kérdés 

esetén emailt váltunk, élő vagy online időpontot egyeztetünk.  

- a betegeket 8 óra után tudom majd fogadni, az eddigi 7:3o-as időpont 

megszűnik 

- ha Újpesten tartózkodom, akkor természetesen rendelek „élőben”, de 

szükség esetén akkor is lehet egyeztetett időpontban online 

„telemedicina” lehetőségek: 

skype előre egyeztetett időben: molnar.mariann  

email májustól: golyosdoktorneni@gmail.com  

telefon hétfőtől csütörtökig 7:3o-8:oo között és előre egyeztetett 

időben: 1 231 0003 vagy +36 30 9930084 

- amikor vidéken leszek, csak az egyeztetett időpontban online rendelés 

(telefon, email, skype) lesz kivitelezhető 

- új pácienseket májustól nem tudok fogadni, mert kapcsolatunk kezdetén 

a biztos élőben való találkozás a homeopátiában szerintem 

elengedhetetlen 

- a rendelés díjazása az ismertetett február 1. óta már működő rend 

szerint lesz, melyben már a „telemedicina” díjazása is olvasható. 

 http://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-

content/uploads/2022/01/2o22-februar-1-tol-Homeopatias-vizsgalat-es-

tanacsadas-dijai.pdf 

- Online rendelés esetén krónikus probléma esetkövetése esetén az 

online rendelés után, még aznap, akut megbetegedés esetén összegző 

ambuláns lapot és számlát egy kezelési sor végén állítok ki. 
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Teljesen érthető, ha ez a megváltozott állapot nem elfogadható Önöknek. 

Nem tekintem „hűtlenségnek”, ha ezentúl ideiglenesen vagy véglegesen mástól 

kérnek homeopátiás támogatást. Kollégákat a homeopátiás orvoslistán találnak. 

https://homeopata.hu/hu/content/homeopatias-orvosok 

A levél végén külön is megadom azon kollégáim elérhetőségét, akikkel külön 

egyeztettem és vállalták is pácienseim további ellátását (névsorban, mert 

„minőségi sorrend” nincsen!!!). 

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönöm: 

Molnár Mariann 

 

A helyettesítésemet megbeszélten vállaló kollégák és elérhetőségük: 

- dr.Dénes Ágnes: 

ginkgomedbt@gmail.com  

- dr.Herczeg Márta: 

 

        -     dr.Kovács Gabriella: 

- mobil: 20 230 6256- 8-9h hétköznap 

- email: drkovacsg@vipmail.hu 

- skype: homeogabi1 

-  FB oldal: Dr. Kovács Gabriella homeopátiás szakrendelés 

                  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057034046270  

       -     dr.Tóth Mariann: 

munkanapokon reggel 8:oo-9:oo 06-70-218-8945 

 

Sajnos a homeopátiás gyógyszerek beszerezhetősége nem lett egyszerűbb az utóbbi 

időben… 

elvileg itt tartanak homeopátiás gyógyszereket: 

https://homeopatia.info.hu/patikak/ 
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legnagyobb választékban  

Gödön, a Császi patikában lehet beszerezni: http://www.csaszipatika.hupont.hu/ 

széles választék található a: 

Simon patikában XIV. kerület 

Aranysárkány patikában II. kerület 

Gazdagréti patikában XI. kerület 

 

és közvetlenül rendelhet bárki a Remedia webpatikájából: https://remedia.at/shop/ 
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