Direitos e Deveres dos Pacientes
Ao ser internado no Hospital Ernesto Dornelles, o paciente e /ou seus familiares serão informados a respeito dos seus direitos e deveres, que incluem
aspectos referentes a um tratamento respeitoso e livre de discriminação.
Os proﬁssionais que atuam neste Hospital são capacitados para conhecê-los e respeitá-los. Você também pode e deve conhecer os seus Direitos e Deveres, ajudando-nos a cuidar
de você!

Direitos
Iden ﬁcar os proﬁssionais da ins tuição que lhe prestam assistência, através de crachá visível, com nome e função;
Receber atendimento digno, sem qualquer espécie de discriminação (raça, credo, cor, idade, sexo, diagnós co ou qualquer outra forma de preconceito);
Receber informações claras, obje vas e compreensíveis sobre as ações diagnós cas, terapêu cas, bem como tratamentos propostos, riscos, alterna vas de tratamento e prognós cos, bem
como dos custos es mados, podendo estar representado por familiar ou representante legal, formalmente autorizado;
Consen r ou recusar, de forma livre, voluntária, esclarecida e por escrito, procedimentos diagnós cos ou terapêu cas a serem realizadas. Nos casos de incapacidade, o paciente deverá ser
representado legalmente;
Conﬁdencialidade e sigilo, no que se refere às informações clínicas, desde que não acarrete riscos a terceiros ou à Saúde Pública;
Ter acesso às informações de seu prontuário e receber os resultados dos exames;
Ter resguardada sua privacidade;
Solicitar uma segunda opinião médica, sendo os honorários da segunda opinião de responsabilidade do paciente;
Ter acesso às contas referentes à sua internação;
Segurança e integridade sica, limitada às condições de ação e instalações da ins tuição;
Receber ou recusar a assistência moral, psicológica, social e religiosa; e
Não concordar com a internação, solicitando sua alta, desde que assuma todas as consequências por tal conduta, isentando o Hospital e a equipe médica de qualquer responsabilidade.

Deveres
Prestar informações completas e precisas sobre assuntos relacionados à sua saúde, tais como procedimentos anteriores e outras doenças que tenha do;
Seguir as instruções recomendadas pela equipe mul proﬁssional ou assistencial;
Indicar o responsável ﬁnanceiro pelo seu tratamento hospitalar, informando o Hospital sobre quaisquer mudanças nesta indicação;
Cumprir os regulamentos da Ins tuição, preservar os recursos materiais e do ecossistema, bem como as regras que dizem respeito à guarda de objetos de valor e a serem depositados no cofre
da ins tuição;
Respeitar o direito dos demais pacientes e dos proﬁssionais da Ins tuição;
O paciente deverá conhecer e respeitar as normas e regulamentos do Hospital;
O paciente e seus acompanhantes têm o dever de preservar os recursos do hospital, colocados à sua disposição;
O paciente e seu responsável legal deverão arcar com as despesas hospitalares decorrentes da sua internação, aquelas não cobertas pelo seu plano de saúde;
O paciente e seus acompanhantes têm o dever de respeitar à lei an fumo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de não consumir cigarros, cigarrilhas, charutos ou qualquer outro produto
fumígero dentro ou nos recintos do hospital;
O paciente e seus familiares têm o dever de prezar pelo silêncio e tranquilidade do ambiente hospitalar. A tranquilidade é uma ó ma aliada para a recuperação do paciente;
Aderir ao tratamento proposto; e
Responsabilizar-se quando de eventual recusa em receber determinado tratamento.
Siga estas orientações para ajudar a cuidar dos pacientes:
Fale baixo;
Evite conversar nos corredores, elevadores, salas de tratamento e recuperação;
Desligue ou coloque o seu celular no silencioso;
Evite trazer crianças para visitas ou como acompanhante em consultas; e
Não use sapatos que façam barulho ao caminhar.

