
 

 

Regulamin korzystania z usługi Recepta Online 

w NZOZ Centrum Medycznym „Medeor” Sp. z o.o. 

 
1. Usługa Recepta Online polega na możliwości zamawiania recept niezbędnych do 

kontynuacji leczenia, bez dokonania osobistego badania Pacjenta, jeżeli jest to 

uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej 

Pacjenta. 

2. Z usługi Recepta Online korzystać mogą wyłącznie Pacjenci, którzy zapoznali się i 

zaakceptowali niniejszy Regulamin. 

3. Uprawnieni do korzystania z usługi Recepta Online, zwani dalej Pacjentami, są osoby, 

które spełniają następujące wymagania: 

a) są pacjentami CM „Medeor”, 

b) złożyli deklarację wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 

c) wypełnili formularz zamówienia Recepta online dostępny na stronie 

internetowej CM „Medeor” Sp. z o.o. www.medeor.org.pl 

4. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania Pacjenta, wystawić receptę na lek 

przyjmowany na stałe przez Pacjenta, celem kontynuacji leczenia, jeżeli jest to 

uzasadnione stanem zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. 

5. Z usługi Recepta Online mogą skorzystać tylko Pacjenci których termin ostatniej 

wizyty u lekarza nie przekroczył 6 miesięcy od daty złożenia zapotrzebowania na 

receptę. 

6. Lekarz ocenia zasadność i możliwość wystawienia recepty, termin ostatniej wizyty u 

lekarza i czy dany lek był już wypisywany.  

7. Jeżeli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe CM „Medeor” 

skontaktuje się z Pacjentem w celu umówienia wizyty u lekarza. 

8. Pacjent zamierzający skorzystać z usługi Recepta Online na stronie internetowej CM 

„Medeor” Sp. z o.o. www.medeor.org.pl, wypełnia w zakładce Dla 

Pacjenta/Zamówienie Recepty formularz zamówienia. 

9. Przyjęcie zgłoszenia do realizacji następuje kolejnego dnia roboczego od daty 

wysłania zgłoszenia. 

10. Receptę będzie można odebrać 2 dnia roboczego od daty wysłania zgłoszenia. 

11. Receptę należy odebrać w terminie do 20 dni od dnia wypełnienia formularza.  

12. Pacjent może odebrać receptę w Rejestracji CM „Medeor” w Lesznie, ul. Kiepury 10 

osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub przez osobę 

upoważnioną do odbioru recepty.  

13. Pacjent może upoważnić osobę trzecią do odbioru recepty poprzez złożenie w 

oddziale pisemnego upoważnienia. 

14. W ramach usługi Recepta Online Pacjent może zamówić receptę na lek refundowany, 

jeżeli w dniu wystawienia recepty widnieje jako osoba ubezpieczona w systemie 

eWuś. 

15. W przypadku chęci skorzystania z dodatkowych uprawnień (np. honorowy dawca 

krwi i inne), otrzymanie recepty jest możliwe jedynie w przypadku, jeśli uprawnienia 

były zgłoszone wcześniej w Poradni. Jeżeli Pacjent chce skorzystać z dodatkowych 

uprawnień po raz pierwszy musi zgłosić się osobiście do CM „Medeor”. 

16. W przypadku nieobecności lekarza prowadzącego decyzję o wypisaniu recepty 

podejmie inny lekarz centrum zgodnie ze stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym 

w dokumentacji medycznej. 

17. Istnieje również możliwość osobistego zamówienia recepty poprzez wypełnienie 

formularza dostępnego w Rejestracji CM „Medeor” w Lesznie, ul. Kiepury 10. 

http://www.medeor.org.pl/dla-pacjenta/zamowienie-recepty/
http://www.medeor.org.pl/dla-pacjenta/zamowienie-recepty/

