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Szakrendelések és gondozók, rendelési és elõjegyzési idõk
2011. március 1-jétõl (folytatás)

NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK BEUTALÓ ELŐJEGYZÉS,TELEFONSZÁM

IDEGGYÓGYÁSZAT
dr. Szabó Andrea 7.30–13.30 13.30–19.30 - 7.30–13.30 - Szükséges Szüks., acut eset kivételével, 365-232/140 m. vagy 369-039
dr. Garancz Eleonóra - 7.30–13.30 - - 7.30–13.30 Szükséges Szüks., acut eset kivételével, 365-232/140 m. vagy 369-039
IDEGGYÓGYÁSZAT (GYERMEK)

Dr. Szever Zsuzsanna - - - 7.30–12.30 Minden hónapban csak egy,  általa  
meghatározott csütörtöki napon rendel.   Szükséges 369-039

KARDIOLÓGIA
dr. Szél Zsuzsanna 7.30–13.30 7.30–13.30 13.30–19.30 7.30–13.30 - Szükséges Szükséges 365-232/137 m., 369-039
dr. Vecsei Magdolna 13.30–19.30 - 7.30–13.30 13.30–19.30 7.30–13.30 Szükséges Szükséges 365-232/137 m., 369-039
dr. Ruby Erzsébet - 13.00–18.00 - - - Szükséges Szükséges 365-232/137 m., 369-039
LABORATÓRIUM

dr. Sanih Loai 7.00–18.00 7.00–18.00 7.00–18.00 7.00–18.00 7.00–18.00 Szükséges,               vérvétel 
7–10-ig Nem szükséges, leletkiadás: 7–10, 13–13.30, 16–18 óra,  166, 168 m.

MAMMOGRAPHIA 7.30–13.30 14.00–20.00 14.00–20.00 14.00–20.00 7.30–13.30 Szükséges Szükséges (23)377-810, 365-232/188 m.
NŐGYÓGYÁSZAT 7.30–13.30 13.30–19.30 7.30–19.30 - páratlan hét: de. Nem szükséges Nem szükséges, 365-232/162 m.
dr. Olawuyi Sámuel tan.:13.30-15.30 - - - páros hét: du. Tanácsadás: 160 m.
dr.  Balogh Pál tan.:11.30-13.30 - - Nem szükséges Nem szükséges, 365-232/186 m.

13.30–19.30 13.30–19.30 - 7.30–13.30 - Tanácsadás: 160 m.
dr. Baksay László 13.30–19.00 7.30–13.30 - 7.30–19.30 páros de. Nem szükséges Nem szükséges, 365-232/162 m.

- tan:13.30-15.30 - - páratlan du. Tanácsadás: 160 m.
ONKOLÓGIA
dr. Karácsony István 7.30–13.30 7.30–13.30 13.30–19.30 13.30–19.30 7.30–13.30 Nem szükséges Nem szükséges, 362-232/186 m.
ORTHOPEDIA
dr. Bölcsházy Zoltán 16.00–19.00 - - - - Szükséges Szükséges 369-039/106 m.
dr. Körmendi Zoltán - - 15.30–19.00 - - Szükséges Szükséges 369-039/106 m.
dr. Kovács Magdolna - - - 14.30–20.00 - Szükséges Szükséges 369-039/106 m.
dr. Bejek Zoltán - - - - 15.00–18.00 Szükséges Szükséges 369-039/106 m.
OSTEOPOROSIS 7.30–13.30 12.30–18.30 7.30–13.30 12.30–18.30 - Nem szükséges Szükséges 365-232/133 m.
PSZICHIÁTRIA
dr. Vogronics Judit 7.30–13.30 7.30–13.30 12.30–18.30 7.30–13.30 7.30–13.30 Nem szükséges Szükséges 365-232/181 m.
dr. Kukla Balázs 7.30–14.30 - - 10.30–18.30 - Nem szükséges Szükséges 365-232/181 m.
dr. Schrádi Edit 9.30–18.30 - - - 7.30–13.30 Nem szükséges Szükséges 365-232/181 m.
dr. Pálfay Annamária - 12.30–18.30 7.30–16.30 - - Nem szükséges Szükséges 365-232/181 m.
dr. Cseik Éva - 9.30–18.30 - 7.30–13.30 - Nem szükséges Szükséges 365-232/181 m.
PSZICHOLÓGUSOK
Ovlachi Aliz - - - - - - Átmenetileg szünetelteti rendelését!
Gazdag Gabriella 13.30–18.30 - 7.30–12.30 - 7.30–12.30 Nem szükséges Szükséges 365-232/181 m.

információk

Ezek az elhasznált készülékek rengeteg 
olyan anyagot tartalmaznak, amelyek csak 
szűkösen állnak az emberiség rendelkezé-
sére. Egy átlagos mobiltelefonban például 
a periódusos rendszer több mint 40 eleme 
megtalálható, köztük több nemesfém is (pl. 
24 mg arany). Csak a világon eddig legyár-
tott mobiltelefonokban mintegy 300 tonna 
ezüst, 29 tonna arany és 11 ezer tonna réz 
szunnyad. A környezetvédelmi erőfeszítés
eknek köszönhetően az elektromos beren-
dezések összetevő anyagának több mint 80%
át újrafeldolgozzák, amely lehetővé teszi, 
hogy a visszanyert anyagokból új termékek 
készülhessenek, valamint hogy a bennük 
lévő veszélyesés nem hasznosítható anyagok 
semlegesítése megtörténjen. Így hosszú távon 
tisztábbá, élhetőbbé válik világunk.

Az ElectroCoord azért kampányol, hogy 
minél többen tudatosan, felelősen, kü
lön gyűjtsék az otthoni ehulladékot, és a 
megfelelő helyen adják azt le – a kereskedel-
mi egységekben elhelyezett gyűjtőpontokon, 
a hulladékudvarokban vagy a speciális, e+e 
gyűjtőnapok alkalmával.

Az elektronikai és elektromos hulladékok 
begyűjtése jellemzően három fő pillérre 
épül. Az első a hazai kereskedelmi hálózatot 
foglalja magába. Ma már lényegében a 

teljes kiskereskedelmi hálózat részt vesz 
az elhasznált fényforrások begyűjtésében. 
Természetesen nemcsak az épületvilla-
mossági profillal működő áruházak vagy a 
világítástechnikai szaküzletek segítenek a 
gyűjtésben, hanem a multinacionális műszaki 
üzletláncok és az élelmiszeripari boltok is 
lehetőséget kínálnak a feleslegessé vált ter-
mékek leadására. Magyarországon több mint 
4200 kereskedő és gyűjtőpartner bevonásával 
kb. 5500 gyűjtőpont található, ahol a kiöre-
gedett elektromos eszközöket a kereskedők 
automatikusan visszaveszik vásárláskor.

A másik fontos pillér a funkciójukat vesz-
tett termékek begyűjtésében az ún. hulla-
dékudvarok kialakítása. Szerencsére egyre 
több önkormányzat biztosítja a háztartási, 
valamint a négy alapvető hulladéktípus köz-
ponti gyűjtését.

Végül a harmadik hulladékgyűjtési pil-
lér a célzott lakossági akciók köre (e+e 
gyűjtőnapok). Ezeket az önkormányzatokkal 
közösen az általános lomtalanítás előtt egy hét
tel szervezik meg, így garantálható az, hogy 
például az elhasználódott fényforrásokat ne 
más hulladékfajtákkal együtt gyűjtsék be, ami 
ellehetetlenítené a szakszerű újrahasznosítást.

Röviden összefoglalva: közös érdek az e
hulladékok szelektív gyűjtése.

A közelmúltban megtartott szak-
mai napon az Electro-Coord Magyar-
ország vezetői szakmai közönség 
előtt tekintették át az „e-hulladék” 
szelektív gyűjtésének fontosságát. 
Ismertették, hogy a villamos jellegű 
hulladékok – pl. a feleslegessé váló 
mobiltelefon, fényforrás, porszívó 
stb. – nem csak környezeti veszélyt 
jelentenek, hanem értéket is.

A villamos berendezések hulladéka érték!A villamos berendezések hulladéka érték!


