
 

Ideiglenes menetrend a COVID-19 okozta korlátozások idejére 2. 

Kedves Betegeim! 

 

Nem önszántamból, főleg nem önkíméletből…., de kénytelen vagyok radikálisan 

megváltoztatni az Önökkel való kapcsolattartás rendszerét. „Élőben” március 23-

át követően bizonytalan ideig nem találkozhatunk.  

A reggeli telefonos időpontot kicsit későbbre és hosszabbra tervezem, tehát 

hétfőtől csütörtökig 7:oo-8:oo-ig várom hívásaikat a 1-231-0003-as budapesti 

vonalas telefonszámon. 

Továbbra is itt tudjuk megbeszélni a röviden, maximum 2-3 percben átgondolható 

problémáikat. (az időkorlátot muszáj betartanom, mert rengeteg hívásnak kell 

eleget tennem minden reggel) Ezek a konzultációk változatlanul ingyenesek 

természetesen. 

A krónikus történetek „esetkövetése” és bonyolultabb akut esetek átgondolása 

több időt és célzott odafigyelést, többnyire előzetes rákészülést is igényel. Ezt 

úgy tudjuk megoldani, hogy a reggeli telefonos időben egyeztetünk egy egyedi 

konzultációs időpontot, ahol bár személyesen nem találkozhatunk, de 3o percig 

csak az adott telefonálóra figyelek. Ehhez az kell, hogy pontosan a megbeszélt 

időpontban hívjanak, és adják meg előre azt a számot, amiről hívnak majd, mert a 

káosz elkerülésére csak akkor és kizárólag azt a hívást tudom fogadni.  

Ha új leletük van és/vagy tudnak nekem a találkozás előtt egy, a hatékony 

gondolkodásomat megkönnyítő rövid előkészítő információs levelet küldeni, akkor 

azt az erre a célra létrehozott ideiglenes email címemre tehetik: 

golyosdoktorneni.covid19@gmail.com .  

Ezeknek a konzultációknak a díjazása megegyezik az érvényes tarifáimmal, a 

fizetés átutalással történhet: K&H 10400023-50526580-89651015 

számlaszámra. Természetesen mindenkinek állítok ki számlát - személyes névre és 

címre vagy egészségpénztár megnevezésével - amit a következő élőben való 

találkozásunkkor fogok majd odaadni.  

Így sajnos le kell mondanunk a fizikális vizsgálatról és a személyes találkozással 

járó egyéb előnyökről, „cserébe” nem kell utazással időt tölteniük, és garantáltan 

nem szednek össze emiatt semmilyen fertőzést. 

mailto:golyosdoktorneni.covid19@gmail.com


Új páciens fogadására sajnos így nincsen lehetőség, mert ahhoz, hogy érdemi 

homeopátiás munkát tudjak végezni, legalább egy, élőben történő találkozásra van 

szükség. Többszörösen átgondoltam, ez skype-beszélgetéssel sem 

helyettesíthető. 

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönöm: 

Molnár Mariann 

 


