Fundacja FANARI

REGULAMIN PROJEKTU „PUNKT PROFILAKTYKI INTYMNEJ -24 H.”

1. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku między 8.00-22.00 osobiście, telefonicznie
lub poprzez formularz zgłoszeń dostępny na stronie www.fanari.pl. W pozostałe dni, a także w
godz. nocnych, rejestracja odbywa się telefonicznie lub online całą dobę.
2. Zgłoszenia pilne przyjmowane są wyłącznie osobiście lub telefonicznie.
3. W trakcie rejestracji należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. Należy również przed
wizytą podpisać oświadczenie o zamieszkaniu w Poznaniu - wzór stanowi załącznik do
Regulaminu.
4. Każda wizyta jest możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.
5. W ramach działalności gabinetu realizowane są następujące usługi medyczne:
- konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą
płciową,
- konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie higieny intymnej oraz antykoncepcji
naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej,
- rozpoznanie i doraźna pomoc medyczna w przypadku urazów oraz stanów zapalnych
narządów rodnych,
- skierowania na badania diagnostyczne z zakresu chorób ginekologicznych (z wyłączeniem
kobiet ciężarnych i kobiet w połogu) oraz zakaźnych przenoszonych drogą płciową,
- badania USG w przypadku wskazań lekarskich,
- przepisywanie leków w przypadku wskazań lekarskich;
-konsultacje lekarskie w tym badania USG i PSA, w kierunku wczesnego wykrywania raka
prostaty.
6. W ramach projektu nie sprawujemy opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu .
7. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn zamieszkujących w Poznaniu.
8. Osoby nieletnie mogą skorzystać z konsultacji tylko z opiekunem prawnym.
9. Z usług realizowanych w projekcie nie będą mogły skorzystać osoby pod wpływem alkoholu
oraz środków odurzających.
10. Konsultacje i porady są bezpłatne.

Projekt ” Punkt Profilaktyki Intymnej -24 h” jest finansowany ze środków otrzymanych z
Miasta Poznania.

Fundacja FANARI

OŚWIADCZENIE.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią/
mieszkanką/mieszkańcem* miasta Poznania.

niepełnoletnią,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję,
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fanari.

…………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby pełnoletniej / opiekuna prawnego*

* Niepotrzebne skreślić

Projekt ” Punkt Profilaktyki Intymnej -24 h” jest finansowany ze środków otrzymanych z
Miasta Poznania.

