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PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM TERAPIA NUTRICIONAL DO HU-UFGD – 2019

Item

1

2

3

4

5

6

Como será feito?
(How)

Recomposição da EMTN

Nas reuniões da
Conforme necessidade da Através de Instrução de
Sempre
que
EMTN e por meio de NCH
e
instituição e Legislação Serviço e publicação em
houver
publicação
no Superintendência
vigente
Boletim de Serviço
necessidade
Boletim de Serviço
HU-UFGD

HU-UFGD

Em
locais
ofereçam
capacitações

HU-UFGD

Quem fará?
(Who?)

será

Por que será feito?
(Why)

Reuniões
agendadas
Atividades
e
reuniões Por
obrigatoriedade
previamente de acordo
ordinárias e extraordinárias (conforme Portaria) e pela
com
o
cronograma
(conforme demanda)
necessidade
estabelecido
Por meio de visitas à
Para oferecer suporte e beira-leito e discussões de
Integrar a EMTN junto à
orientação especializada casos,
adaptada
a
comunidade hospitalar
para a equipe assistencial necessidade de cada
clínica
Curso EAD ou presencial,
Capacitação
com
solicitados
ao
participação
em Para aprimoramento dos
Desenvolvimento
de
Congressos / Curso de membros da EMTN
Pessoas,
e
outros
formação para EMTN
Congressos
Para capacitar membros,
Aulas teóricas, cursos
funcionários, acadêmicos
Educação Continuada
modulares, visitas à beirae residentes ligados a
leito e discussões de casos
assistência
Para
dar
amplo
Divulgação dos indicadores conhecimento
das
Através
de
material
de qualidade, previamente atividades da EMTN em
impresso ou online
selecionados
meio à instituição na qual
está inserida

Onde será feito?
(Where?)

Quando
feito?
(When?)

O que será feito?
(What?)

Membros da EMTN

Mensalmente e
quando houver
necessidade

Membros da EMTN

Permanente

que
tais Membros da EMTN

Permanente

Membros da EMTN
Permanente
e convidados

Nas clínicas de maior
demanda de Terapia EMTN e NCH
Nutricional

A partir de
fevereiro/2019

c

7

8

9

10

11

Revisão, acompanhamento
da aprovação e divulgação
dos protocolos assistenciais Conforme
em Terapia Nutricional na vigentes
linha adulto/idoso

normativas

Boletim
de
Serviço,
comunicação institucional HU-UFGD
e capacitações periódicas

Para
habilitar
a
Oferecer
subsídios
ao instituição, bem como
Atendendo as normativas
credenciamento da atividade receber
recursos
HU-UFGD
exigidas
da EMTN
financeiros para suas
condutas
Conforme
POP
Por
obrigatoriedade
Assistencial – 001 –
Triar todos os pacientes em
(conforme Portaria) e pela Via triagem
Triagem Nutricional
âmbito hospitalar
necessidade
em Paciente AdultoIdosos
Orientações por membros
Ampliar atuação da EMTN Aprimoramento
da da EMTN junto aos Unidades da Linha
para linha pediátrica
qualidade assistencial
profissionais da linha Pediátrica
pediátrica
Elaboração,
acompanhamento
da
aprovação e divulgação dos
protocolos e Procedimentos
Boletim
de
Serviço,
Conforme
normativas
Operacionais
Padrão
comunicação institucional HU-UFGD
vigentes
assistenciais em Terapia
e capacitações periódicas
Nutricional
na
linha
pediátrica

Membros da EMTN

Permanente

Membros da EMTN

2019

Estagiário
ou
profissional
Permanente
designado para tal

Membros da EMTN

2019

Membros da EMTN

Permanente

