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HOSPITAL
 OMS define como sendo “parte
integrante de uma organização médica
e social, cuja função básica consiste em
proporcionar à população assistência
médica integral, curativa e preventiva,
sob quaisquer regimes de
atendimento, inclusive o domiciliar,
constituindo-se também em centro de
educação, capacitação de recursos
humanos e de pesquisa em saúde, bem
como de encaminhamento de
pacientes, cabendo-lhe supervisionar,
orientar os estabelecimentos de saúde
a ele vinculados tecnicamente”.

Organização Mundial de Saúde
conceitua Hospital como sendo



 A representação do
direito inalienável que o
homem tem de ter
saúde e é
reconhecimento formal
por parte da
comunidade de sua
responsabilidade em
prover meios que o
conserve sadio e que
restaurem a saúde
perdida.

Histórico

 Surgiu na Europa como forma de
exclusão social de doentes e pobres.
 Por volta do século XVII: a prática
médica desloca-se para os hospitais
com a função de estudar o doente e
a doença.
 No final do século XVIII surge um
modelo de organização hospitalar
especial e disciplinar que transfere
para o médico o domínio para a
vigilância colocando no topo das
relações hierárquicas.
 No século XIX a função do hospital
se estabelece como um campo
documental que não é somente um
lugar de cura mas também de
registro, acúmulo e formação de
saber.

Funções:

Restauradora –
diagnosticar, tratar e
reabilitar os doentes
dando inclusive
cuidados de
Emergência.

Funções:

Preventiva –
assistência durante a
gravidez e o
nascimento da
criança; controle das
doenças
transmissíveis e
educação sanitária.

Funções

Ensino –
formação e
aperfeiçoamento
de médicos,
enfermeiros e
outros
profissionais da
equipe de saúde.

Funções

Pesquisa –
aspectos sociais,
psicológicos e
físicos da saúde;
práticas
hospitalares e
técnicas
administrativas.

Organização:

 Um hospital é dividido em departamentos
que são interligados
com a finalidade de proporcionar atendimento especializado e
de qualidade ao paciente.
Os principais departamentos são:
 Diretoria
 Corpo clínico (serviços médicos)
 Serviço de apoio clínico: Rx, ultrassonografia, tomografia,
laboratório, endoscopia, banco de sangue etc.
 Serviços técnicos: enfermagem, nutrição e dietética, serviço
social, farmácia, odontologia, psicologia, fisioterapia, serviço
de arquivo médico e estatística (SAME) etc.
 Serviço de Apoio Administrativo: finanças, contabilidade,
manutenção, lavanderia, departamento pessoal etc.

Classificação


 Os hospitais podem ser
classificados em:
a) Segundo o tipo de clínica:
 GERAL – oferece uma
variedade de clínica: Clínica
médica, cirúrgica, pediatria,
ortopedia, obstetrícia,
neurologia etc.
 ESPECIAL – admite pacientes
com um tipo particular de
doença ou idade: Hospital de
Oncologia, Hospital de Doenças
Infecciosas, Maternidade,
Hospital Psiquiátrico, Hospital
de Pediatria etc


Segundo o tipo de
administração:
 OFICIAL OU PÚBLICO–
mantido pelo governo
Federal, Estadual e Municipal.
 PARTICULAR OU
PRIVADO – é o que pertence
à pessoa jurídica de direito
privado.
 FILANTRÓPICO – é o
hospital particular sem fins
lucrativos.


Segundo o número de leitos:
 Clínica – até 25 leitos
 Pequeno porte – de 26 a 49
leitos
 Médio porte – de 50 a 199
leitos
 Grande porte – de 200 a 499
leitos
 Extra ou especial – acima de
500 leitos

Equipe de Saúde

 São todos os profissionais
ligados direta ou
indiretamente ao paciente:
médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, assistentes
sociais, nutricionistas,
farmacêuticos, dentistas e
todo o pessoal auxiliar de
saúde.

UNIDADE DE
INTERNAÇÃO


 É o conjunto de
elementos
destinados à
acomodação do
cliente internado,
que engloba
facilidades
adequadas à
prestação dos
cuidados
necessários a um
bom atendimento.

Objetivos da Unidade de
Ambiente do
Cliente/Paciente/Usuário

 Proporcionar ao cliente/paciente um ambiente
adequado à sua rápida recuperação;
 Oferecer à equipe de enfermagem condições para um
bom desempenho de suas funções; a disposição do
mobiliário deve ser funcional, sem prejudicar o fluxo
de pessoal e oferecer harmonia;
 Proporcionar ambiente calmo, tranquilo, limpo e
agradável.
 A equipe deve zelar por uma atitude que transmita
confiança e encorajamento ao cliente/paciente.

Elementos básicos de uma
Unidade de Internação



 Quarto: destinada à internação, com 1 ou 2 leitos;
 Enfermaria: destinada à internação, com capacidade para 3 a 6
leitos;
 Posto de enfermagem: destinado à execução de atividades
técnicas específicas e administrativas;
 Rouparia: para guarda de roupas proveniente da lavanderia;
 Sala de utilidade ou expurgo, unidade para limpeza,
desinfecção de utensílios utilizados na assistência ao cliente;
 Copa: para preparo eventual de pequenas refeições e
distribuição dos alimentos ao cliente;
 Banheiro dos clientes: que pode ser individual
(quarto/enfermaria) ou coletivo ( no corredor central da
unidade);
 Banheiro de funcionários.

Mobiliário necessário
para unidade


 Cama hospitalar com
colchão;
 Mesa de refeição;
 Mesa de cabeceira;
 Escadinha;
 Cadeira;
 Ponto de Oxigênio;
 Campainha;
 Ponto de Vácuo;
 Luz de cabeceira;
 Suporte de soro.

O Enfermeiro
Uma pessoa comum? Creio que não.



Tem sentimentos comuns como frustrações, medo, alegrias, ressentimentos, solidão,
tristeza, e dor…Mas suas atitudes não são comuns.
Perseverança, prudência, heroísmo, coragem, eficiência, amor, o eleva, o
transcende. Seu carinho acalenta, seu sorriso acalma, seu entusiasmo alegra, seu
vigor encoraja, sua palavra conforta.
Há momentos que são considerados carrascos, maus, cruéis, impiedoso, mas
logo se reconhece… precisa ser feito, é para o seu bem.
Ele cuida, apóia e acolhe. Chora, sorri e sofre com o sofrimento do outro.
Estuda, pesquisa, busca soluções.
Não se conforma, luta, e sua batalha é árdua. Perde noites de sono, horas de
almoço, momentos de lazer, sem nenhum pesar, pois sabe que o que vale é a
satisfação do dever cumprido, isso sim, é recompensa de todas as suas perdas.
Conhece a imperfeição humana, apenas o ama… intensamente…sem cobranças.
Não espera, age, estende a mão antes que a peçam, pois sabe que da sua ação
depende a vida! Reconhece a importância do cuidar, que é o seu maior dom.
Sabe a importância do fruto que colhe.
E quando nada mais pode fazer, segura a mão e, apenas sorri…
Sandra Helena de O. Jauhar

