
Zasady korzystania z porad telemedycznych świadczonych przez MelissaMed 
1. Z porad telemedycznych mogą korzystać wszyscy Pacjenci. 
2. Warunkiem udzielenia usługi telemedycznej jest podanie przy rejestracji następujących 

danych: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, 
numer PESEL, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. 

3. Warunkiem odbycia telewizyty jest jej opłacenie.  
Prosimy o dokonywanie przelewu na nr konta: 60 1050 1461 1000 0090 3093 1258  
i wysłanie potwierdzenia na maila poradnia@melissamed.pl.  
W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko lekarza, u 
którego ma się odbyć telewizyta. 

4. W przypadku zamówienia e-recepty należy podpisać oświadczenie:  
Mój stan zdrowia nie zmienił się znacząco od ostatniej wizyty i przesłać na maila 
poradnia@melissamed.pl wraz z prośbą o e-receptę . 

5. W przypadku pierwszej wizyty w Poradni MelissaMed pacjent zobowiązany jest do 
wydrukowania deklaracji RODO, podpisania jej, zeskanowania bądź sfotografowania i 
przesłania na adres mailowy poradni poradnia@melissamed.pl. Ponadto powinien 
zeskanować bądź sfotografować i przesłać dokumentację medyczną oraz  wyniki badań. 

6. Lekarze są dostępni zgodnie z grafikiem przyjęć. Nie każdy lekarz pracujący w Poradni  
oferuje wszystkie dostępne usługi telemedyczne. Niektórzy lekarze nie wyrazili zgody na 
takie usługi. 

7. Porady telemedyczne udzielane są jako: konsultacje telefoniczne, konsultacje video, 
konsultacje mailowe, zamówienie e-recepty (tylko kontynuacja leczenia) . 

8. Porady telemedyczne są udzielane zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą 
starannością. Poradnia MelissaMed weryfikuje uprawnienia lekarzy wynikające z przepisów 
obowiązującego prawa. Lekarze prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami 
prawa. 

9. Pacjent zobowiązuje się przekazać lekarzowi wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ 
na przebieg leczenia, w tym skany i fotografie dokumentacji medycznej, wyników badań. 
Pacjent zobowiązuje się także ujawnić lekarzowi wszelkie informacje, które mogą mieć 
wpływ na udzielaną teleporadę. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z 
prawdą lub zatajone informacje. 

10. Przed rozpoczęciem e-wizyty pacjent jest zobowiązany do wypełnienia dokumentów 
ujętych na wstępie.  

11. Pacjent może odbywać e- wizytę tylko w swoim imieniu lub jako opiekun prawny osoby 
niepełnoletniej. 

12. Lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie otrzymanych od pacjenta danych: imienia, 
nazwiska i numer PESEL pacjenta.  

13. Jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga lekarz może zdecydować o konieczności odbycia 
wizyty osobistej, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.  

14. Jeśli połączenie z lekarzem nie jest możliwe, a stan zdrowia Pacjenta pogarsza się, 
powinien On niezwłocznie zasięgnąć pomocy w stacjonarnej placówce służby zdrowia lub 
skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego. 

15. Pacjent może zamówić e-recepty tylko celem kontynuacji leczenia. 
16. Lekarz, ze względów medycznych, może odmówić wystawienia recepty. Rejestracja 

skontaktuje się wtedy z Pacjentem i przedstawi mu wytyczne lekarza oraz zwróci pieniądze. 

Regulamin ten stanowi własność Poradni MelissaMed. Kopiowanie i rozpowszechnianie 
regulaminu jest zabronione.
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17. W przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane lekarz zweryfikuje ubezpieczenie 
zdrowotne w systemie eWUŚ. W przypadku, gdy eWUŚ nie potwierdzi ubezpieczenia lekarz 
wypisze recepty z odpłatnością 100% 

18.  Czas trwania e-wizyty jest rożny u lekarzy i  dostępny w grafiku przyjęć. Po upływie tego 
czasu lekarz może poprosić Pacjenta o rozłączenie się. 

19. Korzystanie z porad telemedycznych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by 
informacje i wypowiedzi przez niego udzielone zostały umieszczone w jego dokumentacji 
medycznej.  

20. W ramach e-wizyty pacjent może wysłać wyniki badań lub skan historii choroby. Pliki będą 
załączone do dokumentacji. Maksymalna wielkość pliku to 10MB. Dopuszczalny format  to: 
jpg, pdf.   

21. Jeśli pacjent nie może odbyć umówionej e-wizyty powinien ją odwołać minimum 24 godziny 
wcześniej. Opłata pobrana za nieodwołaną wizytę nie będzie zwracana. 

22. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie z Konsultantem wynosi 60 min.  
23. Jeżeli Pacjent nie odbierze 3 x połączenia od lekarza w wybranym uprzednio terminie, 

opłata za wizytę nie będzie zwracana. 
24.  Zamówione E-recepty i wizyty mailowe będą realizowane zgodnie z grafikiem pracy lekarzy.   
25. W ramach konsultacji mailowej można wysłać tylko 1 maila. Należy szczegółowo opisać 

problem, jaki występuje, inne choroby, używane leki wraz z dawkowaniem. Pacjent 
otrzymuje zwrotnie tylko 1 maila od lekarza, z podaniem nr e-recepty jeśli tego konsultacja 
wymaga. 

26. Koszt teleporad jest zależny od rodzaju wybranej usługi. Cennik będzie dostępny na 
stronie internetowej MelissaMed.pl 

27. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze 
obraźliwym,  niecenzuralnym, erotycznym, naruszających dobra osobiste lekarza lub 
innych osób oraz naruszających przepisy prawa. Jeżeli lekarz stwierdzi, że nie zostały 
zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać poradę. 

28. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas porady lekarz 
ponawia połączenie. 

29. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku 
z wykonywaniem telekonsultacji. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail 
poradnia@melissamed.pl. 

30. Poradnia MelissaMed nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez 
Pacjenta podczas porady telemedycznej. 

31. Poradnia MelissaMed nie ponosi odpowiedzialności za leczenie pacjenta w ramach 
teleporad. Za proces leczenia w pełni odpowiedzialny jest wyłącznie lekarz.   

32. Poradnia MelissaMed nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta danych 
niekompletnych, nieprawdziwych oraz wprowadzających w błąd albo nieprawidłowych 
informacji, a szczególnie w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub 
zgody. Za skutki podania nieprawidłowych danych odpowiedzialność prawna spoczywa na 
Pacjencie. 

33. Za opłacone usługi trzymają Państwo fakturę imienna drogą mailową. 

Aby korzystać z Porady Telemedycznej należy zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. Akceptując Regulamin Pacjent uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin ten stanowi własność Poradni MelissaMed. Kopiowanie i rozpowszechnianie 
regulaminu jest zabronione.


