Regulamin usługi „Kontynuacja farmakoterapii”
1. W związku z tym, że przepisy polskiego prawa pozwalają na wypisywanie recept w celu
kontynuacji leczenia bez konieczności każdorazowego osobistego badania pacjenta,
informujemy, iż w Babka Medica istnieje możliwość otrzymania takiej recepty (dalej:
kontynuacja farmakoterapii).
2. Kontynuacja farmakoterapii skierowana jest do pacjentów, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
a) Babka Medica dysponuje ich dokumentacją medyczną;
b) dokumentacja medyczna pozwala na ustalenie konieczności kontynuacji leczenia;
c) odbyli w ciągu ostatnich 4 miesięcy wizytę u lekarza prowadzącego w Babka Medica;
d) oświadczają, że nie zgłaszają żadnych problemów z dawkowaniem leków i nie
obserwują u siebie działań niepożądanych;
e) deklarują dobre samopoczucie oraz brak istotnych zmian w swoim stanie zdrowia;
f) wiedza medyczna pozwala na bezpieczną kontynuację farmakoterapii.

3. Do skorzystania z usługi wymagane jest zgłoszenie prośby o wystawienie recepty drogą
elektroniczną na adres info@babkamedica.pl, poprzez czat na stronie internetowej przychodni
lub telefonicznie po numerem 22 637 50 01.
4. Zamówienie kontynuacji farmakoterapii w sposób wskazany w pkt 3 jest równoznaczne ze
złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 lit. d) i deklaracji, o której mowa w pkt 2 lit.
e).
5. Pacjent zostanie poinformowany o możliwym terminie realizacji usługi.

6. Lekarz może przepisać jednorazowo ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego
okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.
7. Lekarz z przyczyn medycznych może odmówić kontynuacji farmakoterapii bez wizyty pacjenta.
8. Recepta zaoczna powinna zostać odebrana przez pacjenta lub osobę pisemnie upoważnioną w
ciągu 7 dni od daty wystawienia. W przypadku nieodebrania recepty w podanym terminie
zostanie ona przesłana pocztą na adres pacjenta wraz z fakturą przelewową. Do kosztu usługi
zostanie wówczas doliczony koszt wysyłki.
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