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Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki

Læknar –
afleysingar

Læknar óskast til sumarafleysinga á heilsugæslu- og
sjúkrasviði stofnunarinnar. Um að ræða fjölbreytt og
krefjandi starf og er vinnuaðstaða og tækjakostur á
stofnuninni mjög góður.

Frítt húsnæði og góð launakjör í boði.

Upplýsingar veitir Örn Ragnarsson yfirlæknir
heilsugæslusviðs í síma 455 4000.

-Reyklaus vinnustaður-

Hef opnað
lækningastofu

í Læknamiðstöð Austurbæjar, Háteigsvegi 1, 105
Reykjavík. Upplýsingar um tímapantanir í síma 562
2121 alla virka daga kl. 10-16.

Gísli Baldursson
Sérgrein: barna- og unglingageðlækningar

Hef opnað
lækningastofu

í Læknamiðstöð Austurbæjar, Háteigsvegi 1, 105
Reykjavík. Upplýsingar um tímapantanir í síma 562
2121 alla virka daga kl. 10-16.

Bertrand Lauth
Sérgrein: barna- og unglingageðlækningar

Hef flutt
lækningastofu

mína í Kringluna 4-12, litla turn, á 5. hæð, 103
Reykjavík. Viðtalsbeiðnum veitt móttaka sem fyrr milli
kl. 11 og 12 alla virka daga, í síma 565 9299. Netfang:
eigu@simnet.is

Einar Guðmundsson
sérgrein geðlækningar
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Stofnað Félag 
slysa- og bráðalækna
Hinn 15. desember síðastliðinn var stofnað í Reykjavík nýtt
sérgreinarfélag íslenskra lækna, Félag slysa- og bráðalækna.
Tilgangur þess er að efla þekkingu og meðferð á slysum og
bráðum sjúkdómum á Íslandi,  stuðla að símenntun
félagsmanna og leitast við að efla rannsóknir í slysa- og
bráðalæknkisfræði. Í stjórn félagsins voru kjörnir Jón
Baldursson formaður, Ólafur R. Ingimarsson ritari og Curtis P.
Snook gjaldkeri.

Félagar á stofnfundi gerðust 16, allt félagsmenn í
Læknafélagi Íslands. Þeir læknar, sem hug hafa á, geta bæst í
hópinn og gerst stofnfélagar fram til loka marsmánaðar 2001.
Almennur félagsfundur er fyrirhugaður í síðari hluta mars í
húsakynnum Læknafélags Íslands, Hlíðasmára 8, Kópavogi.
Stefnumál verða meginviðfangsefni fundarins.

F.h. stjórnar
Jón Baldursson formaður

Netfang: jonbald@landspitali.is

Félag íslenskra öldrunarlækna

Ný stjórn / kvennastjórn
Félag íslenskra öldrunarlækna hélt aðalfund sinn 24. nóvember
síðastliðinn. Á fundinum var kjörin ný stjórn og skipa hana: Guðný
Bjarnadóttir formaður, Guðlaug Þórsdóttir ritari og Helga
Hansdóttir gjaldkeri. 

Eftir því sem best er vitað mun þetta eina stjórn
sérgreinafélags innan LÍ sem skipuð er konum eingöngu. Í
tilefni þess birtir Læknablaðið mynd sem tekin var af stjórninni
á aðalfundinum og óskar henni og félaginu velfarnaðar. 

Frá vinstri: Guðlaug Þórsdóttir, Helga Hansdóttir og Guðný Bjarnadóttir.


