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Este registo é propriedade dos Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust e,
por motivos legais, é guardado pelo Trust (Fundo) após os seus cuidados na gravidez terem terminado

Estudantes
O Norfolk and Norwich University Hospital é um hospital universitário que apoia a
formação de jovens parteiras, enfermeiros, médicos e outros profissionais da saúde. Se
não desejar ter um estudante envolvido nos seus cuidados, informe a sua parteira no
próximo contacto.

Funcionários
As equipas do Norfolk & Norwich University Hospital incluem parteiras do sexo feminino e
masculino e médicos de todo o mundo. Tentaremos sempre ir ao encontro de pedidos
especiais; no entanto, não podemos garantir a sua escolha de género. Se houver
insistência, tal poderá resultar num atraso desnecessário nos seus cuidados. Não
toleramos qualquer abuso ou discriminação racial contra os funcionários.

Autorização
Qualquer profissional de saúde, incluindo a sua parteira ou médico, precisa da sua
autorização antes de a examinarem ou tratarem. Em algumas circunstâncias, precisa dar
o seu consentimento por escrito, sendo-lhe pedido para assinar um termo de autorização,
sobretudo se os seus cuidados obrigarem a uma cirurgia ou a um procedimento que
requeira anestesia. Noutros casos, o consentimento verbal pode ser suficiente. Caso seja
feita uma cesariana de urgência, o consentimento verbal pode ser autorização suficiente.
Se mais tarde mudar de ideias, pode retirar o seu consentimento antes do início de
qualquer procedimento.
É-me permitido fazer perguntas?
Deve sempre colocar todas as questões que tenha. Sugerimos que anote todas as suas
questões. O membro da equipa a quem pergunta fará o seu melhor para responder. No
entanto, se não conseguir resolver a sua questão, fará o seu melhor para encontrar
alguém que consiga. Pode trazer um familiar ou amigo consigo para a apoiar em qualquer
consulta. Se sentir necessidade de um representante independente para falar por si, diganos. Este pode ser uma parteira comunitária, um trabalhador do setor designado por si ou
alguém do serviço de contacto com o paciente ou um porta-voz independente, por
exemplo.
Que informação é necessária?
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Informe os funcionários caso exista insatisfação relativamente a algum aspeto dos seus
cuidados ou algum procedimento que não deseje. Se tiver sofrido de alergias ou de
alguma doença no passado, é importante notificar os funcionários pois poderá ter
influência na sua gravidez.
Partilha de informação
A sua informação será partilhada com outros profissionais de relevo envolvidos nos seus
cuidados, caso seja necessário. Pode consultar a informação relativa à forma como o
Trust utiliza a sua informação para suportar os seus cuidados no website do hospital em
www.nnuh.nhs.uk.

Respeite-nos. Estamos aqui para a ajudar. Abuso físico ou verbal não serão tolerados.

