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 recepty na kontynuację
leczenia bez każdorazowego osobistego badania pacjenta (dalej: recepta na kontynuację
leczenia).
2. Otrzymanie recepty na kontynuację leczenia jest możliwe pod warunkiem tego, że:
a) Babka

Medica

dysponuje

dokumentacją

medyczną

pacjenta

zgłaszającego

zapotrzebowanie na receptę na kontynuację leczenia;
b) dokumentacja medyczna pacjenta zgłaszającego zapotrzebowanie na receptę na
kontynuację leczenia pozwala na ustalenie rozpoznania oraz konieczności dalszego
stosowania farmakoterapii;
c) pacjent zgłaszający zapotrzebowanie na receptę na kontynuację leczenia odbył w ciągu
poprzednich 12 miesięcy wizytę u lekarza prowadzącego w Babka Medica;
d) pacjent zgłaszający zapotrzebowanie na receptę na kontynuację leczenia oświadcza, że:


nie zgłasza żadnych problemów z dawkowaniem leków i nie obserwuje u siebie
działań niepożądanych, które wiązałby z przyjmowaniem leków;



czuje się dobrze;



jego stan zdrowia nie zmienił się od ostatniej wizyty w Babka Medica;

e) wiedza medyczna pozwala na bezpieczne wydanie recepty na kontynuację leczenia.
3. Do skorzystania z recepty na kontynuację leczenia wymagane jest zgłoszenie zapotrzebowania
na wystawienie recepty na kontynuację leczenia:
a) drogą elektroniczną na adres info@babkamedica.pl;
b) poprzez czat na stronie internetowej www.babkamedica.pl;
c) telefonicznie pod numerem 22 637 50 01 lub osobiście w recepcji.
4. Zapotrzebowanie na wystawienie recepty na kontynuację leczenia zostanie przekazane do
realizacji po wniesieniu przez pacjenta ustalonej opłaty.
5. Zgłoszenie zapotrzebowania na receptę na kontynuację leczenia w którykolwiek ze sposobów
wskazanych w pkt 3 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w pkt. 2 lit.
d).
6. Pacjent zostanie poinformowany o możliwym terminie realizacji recepty na kontynuację
leczenia.
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7. Lekarz może przepisać jednorazowo ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do maksymalnie 360-dniowego
okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania,
przy czym na jednej recepcie w postaci papierowej ilość produktu leczniczego, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego nie może
przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania.
8. Lekarz z przyczyn medycznych może odmówić wystawienia recepty na kontynuację leczenia
bez wizyty pacjenta.
9. Po wystawieniu przez lekarza e-recepty pacjent posiadający Internetowe Konto Pacjenta
(https://pacjent.gov.pl/) otrzymuje powiadomienie o wystawieniu e-recepty e-mailem lub
smsem wraz z danymi niezbędnymi do realizacji e-recepty. Wydruki informacyjne e-recept nie
będą przechowywane – pacjent może otrzymać wydruk informacyjny e-recepty na życzenie, po
zgłoszeniu się do placówki.
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 537 ze zm.);



Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze
zm.);



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept lekarskich
(Dz.U. poz. 745).
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