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DBIAŚNIENIA:
” nektaraqe ztpzarte pnPJ prledstswmelt uatawnwycrt w trttterttu amb matek—truth pp uzyskantu przez „te

potpptetrpśct zaakawuta ważność do Lzasu wyparu tnpegp tekarza podstawową aptekt mrowmne],
awtytuaqt gdy lekarzem pudslawan aptek. zdrawptttu, Just lekarz pastadatązy Specjahzacie t lub
„ atoprtta tut: tytut speqshsty w dztndzi e pedtatrtt, dektaraaie zacrtpwuta wazność w zakresie wyboru
ŚWIadczemudawcy do czasu wyporu trtrtegtz tekarza podstawawe] optekt Zdvowumej lub wvburu nawegn
świaduemudawcy [art 5 uat 3 oraz att. w US! 7 uatawy z drtia 17 pazdztenttka m7 r. :) pada—tawpwet
aptece ZdromeEJ]
śwtadczarttutztatca ma prawo bezptatnegp wyberu swtadczerttauawey yup tekarza uudstawową smak:
zdrpwatnei rtte tzęścte, rttz dwa razy w roku katepdarzawym, a w przypadku kazdet kcłeiney zmtarty wnusi
aptatę wwvsakośu Xu zt stytadtzertoptarta me pdttast dptaty w przypadku zmtarty swaregd mtetsta
zamtaszkartta tub w przypadku IaprZElamJ udztetattta Śwtadueń pptekt zdmwnmq pas! wybranego
świadczentpdaweę, takarza ppdstawuwey pptekt zdtawatrtet „ wybmncgo Swtadczemudawcv, tut: w sytuaqi
gdv śwladczemnhmrca, ktdtegp tekarzertt padstawpwey dptekt zdrdwptret jes! tekatz posiadający
apeqattzaqę t tuxz ” atdprtta lub tytut spettattsty w duadztrtie pedtatrtt, patagttat 137 tak zycta, km z trtttyztt
pnyczyn pawstatyan Du ztrpttte Śwmdczemodawty (att. 9 ust 415 ustawy z dnta 27 pazdztetrttka 2017t
a padatawawat aptece zdmwamcj)
w przypadku wynptu Uzectegu t kpteinegp ttatezy padać informaqę, czy pewederrt dakprtanta wyboru test
Dkuhunuśc akreśtarta w att 9 ust 5 ustawy z dttta 27 pazdztenttka zm7 t u ppdstawpwet aptece
ldmwumrj, tzrt„ lmvans mteysta zamteszkartta ;wtadtzert'tontarty tup zapnastant'e udztetartta śwtadtzer't
aptakt zdrawptnet przez wybranego awiedzmmudawcę, lekarza podstawowej pptekt zdrpwptne;
uwyprartega śwtaatzpntddawcy tub zrrttapa tekarza ppdstawpwai pptek't zdmwpmet, wsyluslcjt' gdy
śwtadtzerttotztarta, którega tekarzerrt ppdttawpwet pptekt (drum/amm tast tekarz pdatadatacy speqahzaqe
| mu „ steama tup tytut speqattsty w dztcdztnte petttatrtt, ostagrtat w. tak zytta, lub z trtttyttt unyuyn
ppwstatycrt po atrantpśwtadazertpdawey
Stytadczetttpptptta rrtoze wyprac tekarza podstawowe,pptekt zdtewatnet, ptetęgmarkę padstawpwet aptekt
wruwnme, tutz amanta pudamwnwe, aptekt ldmwumci u tego ssmegn gwtadtzertt'pdawcy, u rdzrtyzn
s'wtadazerttpuawtdw altztz pedaeytrt śwtadazerttpdawzarrtt (art 9 US! 3 ttstawyz dnta 27 paździermka 1017 r.
a nadstswowej Owoce zurpwptrtet)
Wypetrtta „tą w przypadku deklaraqt zktadartet w uustatt papterpwet tup po!h(tc1ck&mmczne|,u którym
mpwa w att, m mL I pkt : atpp ; Uymwy z drtta 17 paz'pzterrtaka 2017 r upodstawan aptece
zdtawtztttet

u


