Regulamin usługi
„Kontynuacja farmakoterapii”

1. Pacjenci Centrum Medycznego Babka Medica mogą otrzymać receptę na kontynuację leczenia bez
konieczności każdorazowego osobistego badania pacjenta (dalej: recepta na kontynuację
farmakoterapii).

2. Otrzymanie recepty na kontynuację farmakoterapii jest możliwe pod następującymi warunkami:
a) dokumentacja medyczna pacjenta pozwala na ustalenie rozpoznania oraz konieczności
dalszego stosowania farmakoterapii;
b) przedmiotem zamówienia nie jest recepta na środki nasenne, przeciwbólowe, uspokajające,
antybiotyki stosowane ze wskazań nagłych lub stosowane doraźnie;
c) stan zdrowia pacjenta nie uległ pogorszeniu od ostatniej wizyty/telekonsultacji u lekarza
prowadzącego w Babka Medica, która miała miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

4. Przed zgłoszeniem zapotrzebowania na receptę w celu kontynuowania farmakoterapii pacjent
powinien upewnić się, czy nie obserwuje u siebie jakichkolwiek negatywnych skutków stosowania
leku (działań niepożądanych), np. bólu, reakcji alergicznej, nietypowego samopoczucia. W
przypadku stwierdzenia działań niepożądanych lub jeśli stan zdrowia pacjenta zmienił się od czasu
ostatniej wizyty u lekarza prowadzącego, pacjent powinien odbyć wizytę lekarską. Kontakt z
lekarzem jest również wskazany, jeżeli pacjent dysponuje nowymi wynikami badań, które mogą
mieć wpływ na wybór leczenia.

5. W przypadku leków przepisywanych i podawanych wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza oraz
leków zastrzeżonego stosowania kontynuacja leczenia nie jest wskazana bez uprzedniej wizyty u
lekarza prowadzącego.

6. Lekarz ma prawo odmówić realizacji zapotrzebowania na wystawienie recepty w całości lub części,
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pacjenta. W takim przypadku
konieczne będzie odbycie wizyty lekarskiej.

7. Do skorzystania z wystawienia recepty na kontynuację leczenia wymagane jest zgłoszenie
zapotrzebowania na wystawienie recepty na kontynuację leczenia. Zgłoszenia zapotrzebowania jest
możliwe:
a) telefonicznie pod numerem 22 637 50 01;
b) osobiście w recepcji Babka Medica poprzez uzupełnienie Formularza Zamówienia Recepty
(kontynuacja farmakoterapii).

8. Zapotrzebowanie na wystawienie recepty na kontynuację farmakoterapii zostanie przekazane do
realizacji po wniesieniu przez pacjenta opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Pacjent
zostanie poinformowany o możliwym terminie realizacji recepty.

9. Płatności za usługę przyjmowane są za pośrednictwem szybkich płatności PayU, karty płatniczej,
gotówkowo lub w formie przelewu na rachunek bankowy.
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•

Płatność przez system e-płatności PayU

Płatność za umówioną wizytę dokonuje się poprzez specjalnie wygenerowany i przesłany przez
Babka Medica link do płatności w systemie zewnętrznym PayU. Za pośrednictwem szybkich
płatności PayU można dokonać płatności wybierając jedną z następujących metod:
• Przelew bankowy;
• BLIK;
• Płatność kartą.
Paragon lub faktura za opłaconą usługę możliwa jest do odbioru w recepcji CM Babka
Medica w przypadku zamówienia i opłacenia usługi na miejscu w placówce. W przypadku
płatności online wystawiana jest faktura, która może zostać przesłana pacjentowi na adres
mailowy na jego prośbę.
•

Płatność przelewem

Dane do przelewu:
CM Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słomińskiego 19 lok. 517, 00-195 Warszawa
Nr konta: mBank: 76 1140 1010 0000 5484 3000 1005
W tytule: 100 % wpłaty za usługę przyszłą w dniu xx, nazwisko i imię pacjenta.

10. W przypadku gdy opłata za wystawienie recepty nie zostanie uiszczona w terminie: 24h (jednego
dnia roboczego) od chwili otrzymania linku do płatności przesłanego na adres mailowy pacjenta,
recepta nie zastanie przekazana do realizacji.

11. 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.

12. Po wystawieniu przez lekarza e-recepty pacjent otrzyma powiadomienie o wystawieniu recepty
SMS-em wraz z danymi niezbędnymi do realizacji e-recepty. Wiadomość SMS zostanie wysłana w
dniu wystawienia recepty.

13. Zgłoszenie zapotrzebowania na receptę na kontynuację farmakoterapii w którykolwiek ze sposobów
wskazanych w par 3 jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
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