DANBURY HOSPITAL
RELAÇÃO DE DIREITOS E RESPONSABILIDADES DOS PACIENTES,
INCLUINDO DIREITOS DE VISITA DO PACIENTE
Seus direitos como paciente do hospital
No Danbury Hospital, a primeira preocupação é cuidar dos pacientes e recuperar sua saúde. Para maior eficácia, é preciso
que esse esforço seja uma parceria do paciente com a equipe de atendimento médico, trabalhando juntos em uma
atmosfera de consideração e respeito mútuos. O hospital respeita os valores culturais e pessoais dos pacientes, suas
crenças, preferências, direitos à privacidade e tratamento da dor, fornecendo informações completas sobre o atendimento
sem qualquer discriminação ilegal.
Esta Relação de Direitos e Responsabilidades tem como finalidade cumprir os requisitos da The Joint Commission, AMA
(Comissão Conjunta, AMA), as orientações fornecidas por associações profissionais, cláusulas relevantes das leis federais
americanas e leis do estado de Connecticut, incluindo o estabelecido nas Medicare Conditions of Participation for
Hospitals (Condições de participação da Medicare para hospitais) sobre os direitos dos pacientes, 42 Code of Federal
Regulations (Código 42 dos Regulamentos federais) §482.13.
Para obter e manter um atendimento médico eficaz para todos os pacientes, a diretoria do Danbury Hospital adotou
princípios, apresentados a seguir, em relação a tratamento, segurança, interesses e responsabilidades dos pacientes.
1. O paciente tem o direito de se envolver em todos os aspectos do atendimento, inclusive o plano de atendimento. Até o
limite autorizado pelo paciente ou permitido pela lei, a família do paciente participará das decisões relacionadas ao
atendimento e ao tratamento. O paciente tem o direito de ter um membro da família ou representante pessoal de sua
escolha e seu próprio médico avisados prontamente de sua internação no hospital.
2. O hospital não fará discriminação ilegal na prestação do tratamento médico. Todas as decisões clínicas serão realizadas
pelo(s) médico(s) do paciente, de acordo com as necessidades.
3. O atendimento será fornecido de forma a apoiar a privacidade, a segurança, a dignidade e a individualidade do paciente.
Todo paciente tem o direito de não sofrer qualquer forma de abuso ou assédio, incluindo reclusão ou restrições que não
sejam clinicamente indicadas ou que sejam usadas como modo de coerção, disciplina, conveniência ou retaliação pela
equipe.
4. Todo paciente ou representante pessoal devidamente autorizado tem direito ser informado pelo médico a fornecer ou
recusar a dar consentimento informado antes do início daqueles procedimentos ou tratamentos médicos especificados que
não sejam de emergência e exijam consentimento. O médico deve explicar ao paciente, em palavras que este compreenda,
os detalhes específicos sobre o procedimento ou tratamento recomendado, todos os riscos e benefícios envolvidos, o
tempo necessário para recuperação e qualquer alternativa possível. Todos os pacientes têm o direito de serem informados
sobre resultados clínicos, incluindo qualquer resultado imprevisto que seja significativo clinicamente.
5. O paciente tem direito a recusar medicamentos e tratamentos depois de receber explicações sobre as consequências
possíveis dessa decisão.
6. O paciente tem o direito de receber, assim que possível, os serviços de um tradutor ou intérprete, se este for necessário
para ajudá-lo a comunicar com o pessoal do hospital.
7. Todo paciente tem o direito à privacidade pessoal e ao sigilo de seus registros médicos. Conforme exigido por lei, o
hospital protegerá o sigilo sobre o atendimento médico, a origem dos pagamentos e o registro médico do paciente.
8. Todo paciente tem o direito de ser informado sobre os nomes e os cargos de todos os profissionais que lhe estejam
prestando atendimento médico pessoal, exceto quando a segurança de tais profissionais de saúde possa estar em risco.
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9. Por solicitação do paciente e sua responsabilidade financeira, o paciente tem direito a consultar outros médicos.
10. Todo paciente tem o direito de consentir ou recusar a consentir a realização de gravações, filmes ou outras imagens
para uso externo, e não para fins de diagnóstico ou tratamento.
11. Com a aprovação da Institutional Review Board (Comissão de análise institucional), os médicos podem solicitar aos
pacientes que participem de pesquisas. O paciente pode participar em pesquisas apenas se ele ou o seu representante
pessoal estiver totalmente informado e fornecer consentimento por escrito. Todo paciente tem o direito de se recusar a
participar, e a recusa em nada prejudica o direito de acesso a atendimento, tratamento e serviços não relacionados com a
pesquisa.
12. Todo paciente é solicitado a cooperar na formação profissional de médicos, enfermeiras e outros profissionais de
saúde. O programa de formação profissional é uma das principais atividades deste hospital e permite fornecer atendimento
médico supervisionado a todos os pacientes interruptamente.
13. Todo paciente tem o direito de receber um resumo de seus direitos e responsabilidades, incluindo o nome e o número
do telefone de um representante do hospital a quem poderá fazer perguntas ou informar preocupações sobre qualquer
possível violação de seus direitos. Todo paciente tem o direito de reclamar oralmente e ter essas reclamações analisadas e,
quando possível, solucionadas. Para isso, o paciente pode falar com seu médico, enfermeira ou gerente de
unidade/departamento ou ligar para o Director of Patient Relations (Diretor de relacionamento com pacientes - consulte o
item 14).
14. Todo paciente tem o direito de apresentar queixa para resolução de suas preocupações com qualidade de atendimento
ou alta hospitalar prematura. Isso pode ser obtido telefonando para o Director of Patient Relations no telefone (203)
739-7430. Se preferível, as preocupações a respeito do atendimento podem ser registradas na Complaint/Compliance Unit,
Division of Health Systems Regulation, Connecticut Department of Public Health, 410 Capitol Ave., MS#12HSR,
Hartford, CT 06134-0308, (860) 509-7400; no Office of Quality Monitoring, The Joint Commission, One Renaissance
Boulevard, Oakbrook Terrance, IL 60181, fax (630) 792-5636; ou na Qualidigm (para Medicare), 100 Roscommon Dr.,
Suite 200, Middletown, CT 06457, 1-800-530-7590.
15. O paciente tem direito ao acesso a informações contidas em seus registros clínicos em um prazo razoável. Todo
paciente tem direito a obter uma cópia de seus registros médicos, mediante o pagamento de uma taxa razoável, em um
prazo cabível.
16. O hospital apoia o direito do paciente quanto ao acesso a serviços de proteção, incluindo serviços de tutela e advocacia
e serviços de proteção a crianças ou a adultos.
17. Se o paciente solicitar, será colocado à sua disposição um programa de serviços médicos após sua alta hospitalar.
18. O hospital apoia o direito de o paciente formular diretrizes antecipadas. A inexistência de uma diretriz antecipada não
impede o acesso ao atendimento. Informações sobre diretrizes antecipadas são oferecidas após a internação e estão
disponíveis a qualquer momento durante a permanência do paciente. Exemplos de diretrizes antecipadas incluem
testamentos e indicação de representantes de atendimento médico. Se um paciente adulto estiver incapacitado no
momento da internação ou no início do atendimento e não puder receber informações (devido a condições de falta de
capacidade ou um transtorno mental) ou falar se executou ou não uma diretriz antecipada, o hospital fornecerá
informações sobre diretrizes antecipadas à família ou ao representante pessoal do paciente. Reclamações sobre requisitos
de diretrizes antecipadas devem ser dirigidas ao médico mas, não sendo resolvidas, podem ser registradas como descrito
no item 14 acima.
19. Todo paciente pode esperar gerenciamento eficaz da dor, informações completas sobre esse gerenciamento e uma
equipe interessada e comprometida com tal gerenciamento.
20. Se necessário, representantes pessoais podem solicitar ao hospital a realização de uma autópsia. Mediante a solicitação
e com custos para o solicitante, a autópsia pode ser realizada em outra instituição por um médico não associado ao
Danbury Hospital.
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21. Caso solicitem, os pacientes podem receber cópias de suas contas hospitalares. Um Patient Financial Services
Representative (Representante de serviços financeiros a pacientes) está disponível no (203) 730-5800, caso seja necessária
alguma assistência.
Responsabilidades do paciente
Fornecimento de informações de saúde
O paciente é responsável pelo fornecimento, até onde for de seu conhecimento, de informações precisas e completas sobre
queixas atuais, doenças anteriores, hospitalizações, medicamentos e outras questões relacionadas à sua saúde. O paciente é
responsável por informar riscos percebidos em seu atendimento e alterações inesperadas de suas condições ao médico
responsável. O paciente é responsável por deixar claro se compreende perfeitamente uma sequência recomendada de
ações e o que se espera dele. O paciente é responsável por fazer perguntas, sempre que algo não estiver claro ou desejar
informações.
Conformidade com instruções
O paciente é responsável por seguir o plano de tratamento recomendado pelo médico primariamente responsável pelo seu
atendimento. Isso poderá incluir a obediência a instruções de enfermeiras e do pessoal de saúde envolvido enquanto
executam o plano de atendimento coordenado e implementam as ordens do médico responsável, cumprindo e
implementando políticas, regras e regulamentações aplicáveis do hospital. O paciente é responsável por comparecer às
consultas e, quando não puder fazê-lo por algum motivo, deve avisar o médico responsável ou o hospital. O paciente e sua
família são responsáveis por aceitar as consequências se não seguirem o plano de atendimento, tratamento e serviço.
Recusa ao tratamento
O paciente tem direito a recusar o tratamento em parte ou totalmente, mas assume inteira responsabilidade por
consequências potencialmente adversas a esse respeito, inclusive lesões graves e permanentes ou morte.
Informações de seguros/faturamento
O paciente é responsável por fornecer informações exatas, incluindo informações sobre sua identidade, nome, endereço,
seguro e faturamento. O paciente é responsável por assegurar que as obrigações financeiras referentes ao seu atendimento
médico sejam cumpridas tão rapidamente quanto possível. O hospital é obrigado, por lei e pelos contratos com as
seguradoras, a ajudar na prevenção de fraudes no atendimento médico e enviar determinados relatórios para agências
governamentais e seguradoras a respeito de suspeitas de fraude nesse atendimento.
Respeito e consideração
O paciente é responsável por obedecer a regras, regulamentos e políticas do hospital. O paciente é responsável por
respeitar os direitos e a segurança de outros pacientes, visitantes e pessoal do hospital, e por ajudar no controle de ruídos,
fumo, número e comportamento de visitantes. O paciente é responsável por respeitar a propriedade e os direitos de outras
pessoas e do hospital.
Fotografia
Pacientes e seus visitantes não podem tirar fotos ou fazer outras gravações, filmes ou imagens da equipe ou de outros
pacientes.
Armas, contrabando, medicação do próprio paciente
A posse de armas e contrabando (por exemplo, substâncias ilegais) é estritamente proibida, tanto para pacientes como para
visitantes. Para sua própria segurança, os pacientes não estão autorizados a trazer os próprios medicamentos para o
hospital.
Cumprir os compromissos financeiros
Pacientes e suas famílias devem cumprir prontamente qualquer obrigação financeira acordada com o hospital.
Reclamações e queixas
O paciente é responsável por discutir prontamente qualquer reclamação ou queixa com seu médico.
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Direitos de visita do paciente
O propósito desta parte da Patient Rights and Responsibilities Policy (política de direitos e responsabilidades do paciente)
é cumprir as Medicare Conditions of Participation (Condições de participação da Medicare), 42 CFR §585.635(f), Patient
Visitation Rights (Direitos de visita do paciente).
Nesta parte da Relação de direitos e responsabilidades do paciente, o termo "paciente" deve ser considerado como
incluindo, na impossibilidade de o paciente ser incapaz de consentir, o representante pessoal do paciente e/ou a "pessoa de
apoio" desse paciente. As Medicare Conditions of Participation definem "pessoa de apoio" como incluindo sem limitação
o cônjuge, um companheiro doméstico (incluindo um parceiro do mesmo sexo), outro membro da família ou um amigo.
(1) Sempre que possível, todo paciente deve ser informado sobre seus direitos de visitação, incluindo qualquer restrição
ou limitação clínica a tais direitos, antes da realização de seu atendimento.
(2) Todo paciente deve ser informado que, dependendo do seu consentimento, ele pode receber os visitantes por ele
autorizados, incluindo sem limitação o cônjuge, um companheiro doméstico (incluindo um parceiro do mesmo sexo),
outro membro da família ou um amigo, sendo direito do paciente cancelar ou negar esse consentimento a qualquer
momento.
(3) Os privilégios de visitação não devem ser restritos, limitados ou negados com base em discriminação ilegal, incluindo
aquela baseada raça, cor, origem nacional, religião, sexo, identidade de gênero, orientação sexual ou deficiência.
(4) Os visitantes gozam dos privilégios de visitação plena e igualitária de acordo com as preferências do paciente.
No entanto, nada nesta política de visitação precede a obrigação do paciente em respeitar os direitos de outros pacientes,
conforme estabelecido acima. A este respeito, os pacientes são obrigados a ajudar o hospital no controle de ruídos, fumo,
número e comportamento de visitantes. Além disso, os visitantes estão sujeitos a várias políticas de segurança do
hospital. Visitantes que representam ameaça para pacientes ou equipes, ou que deixem de cumprir as regras do hospital,
serão excluídos de acordo com os termos da política específica do hospital.
Com relação aos pacientes psiquiátricos, consulte a 7 West Visitors Policy of the Department of Inpatient Behavioral
Health (Política de visitantes 7 Oeste do Departamento de saúde comportamental de pacientes internados), que aborda
questões especiais em relação à visitação na unidade de internação psiquiátrica. Consulte também outras políticas que
abordam aspectos particulares da visitação em áreas como a Emergency Room (Sala de Emergência) e o Family Birthing
Center (Centro de Família e Parto), como a “Policy on Visitors and Traffic, Control of,” (Política de controle de visitantes
e tráfego) do Department of Emergency Medicine (Departamento de medicina de emergência) e a política de visitantes do
Family Birthing Center. Essas políticas foram incorporadas a esta por referência.
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