Adicionalmente, o Hospital Rhode Island oferece
interpretação telefónica em mais de 140 línguas. O
hospital tem ainda acesso a agências comunitárias, que
prestam intérpretes presenciais numa vasta variedade
de línguas.
A missão do Hospital Rhode Island é estar na
vanguarda do atendimento de utentes, ao criar, aplicar
e partilhar o conhecimento mais avançado em cuidados
de saúde. Cumprimos os requisitos do Título VI da Lei
dos Americanos com Deficiência (Title VI of the
Americans with Disabilities Act), que afirma que
deverão ser disponibilizados gratuitamente intérpretes
qualificados para utentes, que não falam Inglês e que
têm deficiência auditiva, ao receberem cuidados de
saúde. Estamos orgulhosos do nosso compromisso para
com as nossas comunidades e da excelência do nosso
programa de Serviços de Interpretação. Ajudando-o/a a
comunicar-se de forma eficaz com os nossos
professionais médicos é apenas uma das formas de
diariamente pôr em prática a missão do nosso hospital.

Serviços de Interpretação
Estamos aqui para ajudá-lo/a a comunicar-se!

Equipa dos Serviços de Interpretação do
Rhode Island Hospital

Conheça os Nossos Intérpretes
Estão disponíveis intérpretes atenciosos e competentes
para o/a atender, quando visitar o Centro de Urgência
Andrew F. Anderson do Hospital Rhode Island. A nossa
equipa de intérpretes representa 13 países, fala 4
línguas e tem um total de 138 anos de experiência na
assistência prestada a utentes no hospital.
Os nossos intérpretes são formados especificamente
para oferecerem um conhecimento especializado de
terminologia médica bem como de culturas, dialetos e
expressões. Ajudá-lo/a-emos a comunicar-se de forma
eficaz com os nossos médicos e a equipa de urgência
para assegurar, que receba a melhor assistência médica
possível.
Tendo em conta que as doenças e as urgências podem
ser estressantes, os nossos intérpretes têm um orgulho
especial em ajudá-lo/a a sentir-se confortável e em
explicar totalmente aquilo que não estiver claro.
A nossa missão é ajudá-lo/a a receber um tratamento
excepcional para manter-se saudável.
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Bem-vindo/a ao Hospital Rhode Island. Esperamos que
as informações seguintes sejam úteis durante a sua
visita ao nosso Centro de Urgência. Disponibilizamos,
de forma gratuita, intérpretes formados especificamente
para atenderem os nossos utentes, que não falam
Inglês e aqueles que têm deficiência auditiva, assim
como as suas famílias.

À Chegada
1. Triagem – Na área de triagem, a equipa do hospital
contactará o Departamento dos Serviços de
Interpretação para solicitar um intérprete que lhe dará
assistência na sua avaliação preliminar.
Uma vez concluída a avaliação, o intérprete entregarlhe-á um pequeno cartão branco dos Serviços de
Interpretação. Este cartão tem um pedido, em Inglês,
para assistência. Pode apresentar este cartão a um
membro da equipa a qualquer altura, durante o resto
da sua visita, se necessitar de ajuda adicional para
comunicar-se com a nossa equipa de atendimento.
Se não tivermos possibilidade de disponibilizar, de
imediato, um intérprete para o/a assistir, a nossa
equipa comunicar-se-á consigo utilizando um serviço
de interpretação telefónico, até que chegue o
intérprete do hospital.
2. Registo – Com a ajuda de um intérprete, um
membro da equipa procederá ao registo das
informações do utente, tais como, nome, data de
nascimento e entidade seguradora.
Estamos empenhados em tratar todos os utentes com a
maior rapidez possível. No entanto, tal como em
qualquer centro de urgência, devemos priorizar os
utentes consoante a acuidade médica. Isto significa
que, em certas situações, pode haver algum atraso em
ser atendido/a. Favor consultar a secção "Perguntas
Frequentes" neste panfleto sobre algumas indicações
úteis para o seu conforto, enquanto aguarda para ser
atendido/a.
O seu intérprete pode ter de interpretar para outros
utentes, enquanto estiver a aguardar. Queira notar que
os nossos serviços estão disponíveis durante toda a sua
visita. Se tiver quaisquer questões adicionais ou
necessitar da ajuda de um intérprete, enquanto estiver

na sala de espera, agradecemos que volte à área de
triagem e que apresente o seu cartão branco.
3. Tratamento – Poderá ter de aguardar na sala de
exames até o seu médico chegar. O nosso intérprete
regressará para o/a assistir, quando o seu médico o/a
estiver a avaliar.
O nosso intérprete transmitirá o conteúdo de toda a
conversação (o que você e os membros da sua família
disserem à equipa médica e vice-versa). Mesmo os
assuntos não relacionados com a sua saúde serão
objecto de interpretação. Pode ajudar o processo ao
manter uma conversação estritamente relacionada
com a sua situação médica.
Se o seu médico requisitar tratamentos ou exames
médicos específicos, tais como radiografias, terá que
aguardar até estes procedimentos forem realizados.
Os nossos serviços de interpretação estarão
disponíveis em todas as fases do seu atendimento,
caso precisar dos mesmos.
4. Dar Alta – Quando chegar o momento de sair do
hospital, um intérprete dar-lhe-á assistência em
relação às instruções de alta.

Perguntas Frequentes
Porque tenho de aguardar tanto tempo para ser
atendido/a por um médico?
Os utentes são atendidos de acordo com a acuidade
médica necessária. O Hospital Rhode Island é o único
centro para Traumatismos de Nível I da região e, por
conseguinte, poderá ter uma grande afluência de
utentes, que requerem atenção imediata.
Poderá ter de aguardar para ser atendido/a, embora a
sala de urgência possa não parecer ocupada. Se
alguém chegar depois de si e for atendido primeiro,
deve-se ao facto de o utente necessitar de ajuda
médica mais urgente. Por vezes, as pessoas podem
estar mais doentes do que aparentam. A nossa equipa
de triagem médica tem formação específica para
determinar a urgência médica das doenças, das lesões
e dos sintomas.
Se tiver que aguardar, pode ter a certeza que o seu
atendimento não é atrasado devido a uma barreira

línguística. Estamos empenhados na saúde e bem-estar
de todos os utentes, independentemente de poderem
ou não falar Inglês, da sua etnia ou da sua capacidade
para pagar. Não foi esquecido/a, e será atendido/a
com a, brevidade possível.
Enquanto aguarda
Na nossa sala de espera estão disponíveis televisões e
revistas para si e para os membros da sua família. Estão
disponíveis alimentos e bebidas no Au Bon Pain, no
refeitório do Hospital Rhode Island e no Dudley Street
Café. Os nossos intérpretes, os assistentes familiares e a
equipa de segurança podem indicar-lhe estes locais.
Por vezes, pessoal e voluntários do hospital leem para
as crianças ou disponibilizam livros, vídeos, brinquedos
ou actividades de artes plásticas para ajudar a mantêlas ocupadas.
Porque necessito de um intérprete? Tenho alguém
comigo que é bilingue.
Os nossos intérpretes são muito competentes, têm
formação especifica em terminologia médica,
trabalham em estreita ligação com os nossos médicos,
enfermeiros e outros profissionais e funcionam como
membros de uma equipa. As normas do hospital
requerem a utilização de intérpretes qualificados ao
proporcionar cuidados de saúde. O objetivo das
mesmas é proteger os seus direitos.
Os nossos intérpretes formados asseguram que a
informação médica crítica seja transmitida de forma
correcta e clara. Os nossos intérpretes ajudam a explicar
os conceitos médicos e conhecem as diferenças culturais.
Ao disponibilizarmos os serviços de interpretação
especializados, ajudamos a assegurar que receba a
melhor atenção médica possível.

Sobre os Serviços de Interpretação do
Hospital Rhode Island
Os nossos intérpretes, atenciosos e muito competentes,
prestam os seus serviços a mais de 5.000 utentes por
mês em diversas línguas. O Hospital Rhode Island tem
de serviço um ou dois intérpretes que falam Espanhol
durante 24 horas por dia, bem como intérpretes que
falam Português, Caboverdiano, Cambojano e outras
línguas.

