Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

Uso de remédios do paciente trazidos de casa
Fornecimento de remédios
A administração segura dos remédios é
uma prioridade no Danbury Hospital.
Para reduzir a possibilidade de erros na
medicação, a farmácia do hospital
fornecerá remédios aos pacientes. O uso
de remédios do próprio paciente é
fortemente desencorajado.

2. O remédio deve ser identificado pelo
farmacêutico do hospital e aprovado
para uso, antes de ser ministrado.
3. Os remédios serão guardados junto
com outros remédios do paciente, em
local fechado, no posto de
enfermagem.

Caso um paciente traga remédios de
casa, a equipe pedirá que um membro da
família os leve de volta. Caso os
remédios não possam ser levados de
volta, serão colocados em um envelope
lacrado e encaminhados à segurança
para guarda até a alta do paciente.

4. Caso o farmacêutico não consiga
identificar os remédios pelo rótulo,
então todos os esforços serão feitos
para obtê-lo. Nessa situação, os
remédios do paciente precisarão ser
levados de volta para casa ou
encaminhados para a segurança até a
alta.

Existem situações nas quais o
paciente pode tomar seus
próprios remédios?

Posso trazer meus remédios de
casa e tomá-los por conta
própria?

Os pacientes apenas poderão usar seus
próprios remédios quando for a única
maneira de fornecer a medicação
tempestivamente – isso ocorre de
tempos em tempos quando se trata de
um remédio que a farmácia
normalmente não tem em estoque.
Caso um paciente deva tomar seus
próprios remédios enquanto estiver no
hospital, a seguinte política será
observada:
1. Deve haver uma receita médica para
os remédios e deve se determinar que
o paciente tomará seus próprios
remédios.

Não é permitido trazer remédios de
casa e tomá-los por conta própria. É
extremamente importante que o
médico e a enfermagem saibam
exatamente quais remédios você está
tomando enquanto estiver no hospital.
Isso é importante para o tratamento da
sua doença/condição e para evitar
quaisquer interações medicamentosas
com os outros remédios receitados por
seu médico. Todas as receitas de
remédios são verificadas por um
farmacêutico para assegurar que não
haverá interações medicamentosas pela
mistura de diferentes remédios. Esse
processo é feito para a sua segurança.
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Para obter mais informações ou para saber mais sobre os serviços e programas especializados disponíveis no Danbury
Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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