
 

Rendelés módosítás 
 
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, a gondozottak védelme 
érdekében, a következő változásokat vezetjük be a rendelésekben 2020.03.24-
től visszavonásig  
 

Legfontosabb változás (Kormány Rendelet szerint), hogy lázas gyermekkel 
nem lehet a rendelőbe bejönni, telefonon kell segítséget kérni. A hőmérsékletet 
minden esetben megmérjük belépés előtt.  
 

Nemes Nagy Györgyi végzi az egészséges tanácsadásokat, beleértve a kötelező 
oltások beadását, ill. az újszülött látogatásokat.  
 
Tanácsadás:  

Hétfő: 12:00-től Biatorbágyon  
Csütörtök: délelőtt Biatorbágyon, az időpontot a védőnőkkel kell egyeztetni.  
Száray Eszter végzi az összevont betegrendeléseket.  
 
Betegrendelés Biatorbágy:  

Hétfő   08.00-10.45-ig  
Kedd    15.00-16.45-ig  
Szerda   08.00-10.45-ig  
Csütörtök  10.00-11.45-ig  

Péntek  08.00-10.45-ig  
 
Telefonon, ill. elektronikus úton napközben tudunk segíteni, rengeteg a telefon 
próbálják többször a hívást, ha fontos.  

 
Nemes Nagy Györgyi betegei: dr.nemesnagy@gmail.com  
 
Száray Eszter betegi: eszterdoktorneni@gmail.com email címre küldhetnek 

kérdést, fényképet, de minden esetben telefonszámot is írjanak mellé!!!!!!, 
rengeteg a kérdés, telefon így azonnal biztos nem áll módunkban válaszolni, 
de igyekszünk. A recept igénylés továbbra is a doktoreszter.hu/ügyintézés 
oldalon lehetséges. A receptek az EESZT-be lesznek felküldve, csak az 
antibiotikumos orrcsepp receptért kell a rendelőhöz eljönni, a patikák 

túlterheltsége miatt kevert popsikrém, testápoló, fürdető nem lesz felírva, kész 
termékeket keressenek.  
Biatorbágy, 2020.03.19.  
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ÉRTESÍTEM KEDVES BETEGEIMET, 

hogy 

 

2020. március hónap további részében 

A RENDELÉSI IDŐ VÁLTOZIK!! 
 

    Helyettesítő orvosok: 
Dr. LŐRINCZ RITA (kedd és csütörtök - gyermekrendelő 

Biatorbágy Baross Gábor utca 13.)   

Dr. JUHÁSZ KATALIN (hétfő; szerda; péntek - Etyeken a 
gyermekorvosi rendelőben: 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 9. 1/1. 

ajtó 

MINDEN MEGJELENÉS ELŐTT A KÖVETKEZŐ 

TELEFON-SZÁMOKON KELL EGYEZTETNI!! 

Internetes időpont foglalásra több nappal előre nincs lehetőség!! 

 

+36-20-9355-385  vagy   06-23-310-164    

 

RENDELÉSI IDŐ: 

  Hétfő    9,00 – 11,00 (Dr. Juhász Katalin) 

 Kedd    9,30 – 11,30 (Dr. Lőrincz Rita) 

 Szerda  14,00 – 16,00 (Dr. Juhász Katalin) 

 Csütörtök   9,30 – 11,30 (Dr. Lőrincz Rita) 

 Péntek    9,00 – 11,00 (Dr. Juhász Katalin) 

 

Receptet, beutalót, táppénzt a drjuhaszzs@citromail.hu e-mail címen lehet 

kérni 

A rendelés végét követően 2 óra eltelte után lehet átvenni. 

 

Szíves megértésüket köszönöm  Dr. Juhász Zsuzsanna 
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