Regulamin świadczenia diagnostyki funkcjonalnej noworodków i niemowląt w ramach Programu
Profilaktycznego „Zdrowy Maluch”
§1
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestniczenia w Programie Profilaktycznym „Zdrowy Maluch”
organizowanym wspólnie przez ASGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-324) przy ul. Marcelińskiej 92- 94, oraz Miasto Poznań, z siedzibą w
Poznaniu (kod: 61-841) przy Placu Kolegiackim 17.

§2
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. „Regulamin” – niniejszy regulamin;
2. „Program” – Program Profilaktyczny „Zdrowy Maluch”, o którym mowa w Regulaminie, organizowany
wspólnie przez ASGO oraz Miasto Poznań na podstawie umowy partnerskiej;
3. „ASGO” – ASGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą z siedzibą w
Poznaniu (kod: 60-324) przy ul. Marcelińskiej 92- 94 (KRS 443005);
4. „Siedziba ASGO” – budynek znajdujący się w Poznaniu (kod: 60-324) przy ul. Marcelińskiej 92- 94, w
którym ASGO świadczy usługi medyczne;
5.

„Dziecko” – biorący udział w Programie noworodek lub niemowlę (od urodzenia do osiemnastego
miesiąca życia) zgłoszone przez opiekuna prawnego do udziału w Programie zgodnie z przyjętą
procedurą;

6. „Diagnostyka” – badanie diagnostyki funkcjonalnej Dzieci wykonywane w ramach Programu przez ASGO
na rzecz dzieci urodzonych na terenie miasta Poznania.

§3
1. Celem programu jest profilaktyka zdrowotna skierowana na ocenę prawidłowego rozwoju Dziecka w
danym miesiącu życia pod względem prawidłowego rozwoju oraz umiejętności psychoruchowych.
2. Program organizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 4 kwietnia 2022 r.
3. Dziecko może być zgłoszone do Programu wyłącznie przez opiekuna prawnego.
4. W ramach Programu Dziecku przysługuje prawo do jednorazowego skorzystania z badania diagnostyki
funkcjonalnej.
5. Badanie diagnostyki funkcjonalnej umożliwia wczesne znalezienie problemów neurorozwojowych,
psychoruchowych, sensomotorycznych (w tym zbadanie napięcia mięśniowego, ocenę symetrii ciała, itp.)
Dziecka, a także ocenę ruchów globalnych pod kątem dalszego prawidłowego rozwoju Dziecka w
przyszłości. Udział Dziecka w badaniu diagnostycznym jest bezpłatny.

§4
1. Badania wykonywane będą wyłącznie w Siedzibie ASGO.
2. Badania wykonywane będą przez pracowników ASGO oraz osoby współpracujące z ASGO na podstawie
umów cywilnoprawnych.
3. ASGO zobowiązane jest do rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej (wewnętrznej, na potrzeby
ASGO, a także zewnętrznej, w szczególności na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia), zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w ASGO.
4. Opiekunom prawnym Dziecka przysługuje prawo wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącego
danego Dziecka.

§5
1. Administratorem danych osobowych jest ASGO.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z udziałem w Programie oraz
prawidłowego świadczenia usług zdrowotnych przez administratora danych osobowych i podmioty
wykonujące świadczenia zdrowotne w ASGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 roku poz. 922). Podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
3. Do skorzystania z bezpłatnej Diagnostyki w ramach Programu są uprawnione wyłącznie Dzieci od 0 do 18
miesiąca życia (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie), które urodziły się na terenie miasta
Poznania.
4. Opiekun prawny Dziecka zobowiązany jest najpóźniej przy rejestracji okazać książeczkę zdrowia Dziecka
lub inny dokument, z którego wynika w sposób jednoznaczny miejsce urodzenia Dziecka.
5. ASGO uprawnione do odmowy wykonania Diagnostyki na rzecz Dziecka, w przypadku niepotwierdzenia
przez jego opiekuna prawnego zapoznania się z Regulaminem lub nie wyrażenia przez niego zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez ASGO.

Poznań, dnia 01.04.2021 r.

