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PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA - 2019

Item

1

2

O que será feito?
(What?)

Por que será feito?
(Why)

Como será feito?
(How)

Desenvolver
a
6ª Campanha do
descarte
consciente
de
medicamentos
vencidos ou em
desuso do HUUFGD/EBSERH.

Para
estimular
o
descarte correto e
consciente
de
medicamentos entre os
colaboradores
da
instituição.

Será disponibilizada
uma caixa de coleta de
medicamentos
na
entrada
dos
colaboradores,
no
período do dia 18 à
25/01/2019.

Análise
e
discussão quanto
aos pedidos de
medicamentos
com solicitação
de
inclusão,
exclusão
ou
substituição da
padronização.

Para viabilizar a análise Por meio de reuniões
das solicitações, com ordinárias
mensais
vistas à viabilidade pré-agendadas.
técnica e econômica
dos medicamentos, sob
a ótica da inserção junto
às práticas assistenciais.

Onde será feito?
(Where?)

Quem fará?
(Who?)

Quando será
feito?
(When?)

Quanto será o
custo
(How much?)

No hall de
entrada dos
colaboradores.

Membros da
CFT.

Janeiro/2019

Não há custos
para a
realização da
campanha, mas
o objeto da
campanha
(medicamentos)
gera custos
adicionais,
tendo em vistas
o custo por
quilograma
pago pelo
hospital.

Durante as
reuniões
ordinárias.

O(s) membro(s)
da CFT
designado
durante as
reuniões.

Fevereiro a
dezembro
/2019 (sob
demanda)

Sem custos

3

4

5

6

Convidar
membros
do
corpo clínico de
forma consultiva.

Para
suporte
deliberativo, pautado
na complexidade da
matéria versada (Art.
3º, § 1°, Regimento
Interno).
Realizar
a Para
dar
amplo
integração da CFT conhecimento
das
junto
à atividades da CFT em
comunidade
meio à instituição na
hospitalar.
qual está inserida.

Realizar
a
5ª Semana
de
Farmácia do HUUFGD
e
7ª
Campanha do
descarte
consciente
de
medicamentos
vencidos ou em
desuso do HUUFGD/EBSERH.
Definir, munir e
acompanhar as
compras
de
medicamentos.

Para estimular a troca
de experiências, bem
como
manter
um
espaço de qualificação
técnica relacionada às
atividades da CFT de
maneira
multiprofissional.

Através de convite
formal ao membro
consultivo de
interesse da CFT.

Através de
atualizações
periódicas na página
online da CFT e por
meio de ações
educativas demandas
pelos diferentes
serviços/setores.
Através do
desenvolvimento de
palestras, minicursos
ou mesas de
discussão, abertas ou
não ao público
externo, com
divulgação por meio
eletrônico e impresso.

Para
nortear
as Através da emissão de
compras
de pareceres técnicos
medicamentos
em (CIM) e discussões.
parâmetros
técnicocientíficos, melhorando

Durante as
reuniões
ordinárias.

Membros do
corpo clínico de
forma
consultiva.

Conforme
demanda

Sem custos

Junto ao Núcleo
de Segurança do
Paciente, CCIRAS
e demais
colegiados ou
ambientes que
sejam
necessários.

O(s) membro(s)
da CFT
designado
durante as
reuniões.

Conforme
demanda

Sem custos

No auditório do
HU-UFGD/Ebserh.

Todos os
membros da
CFT, sendo
divididas as
atividades
durante as
reuniões.

Conforme
demanda

Custos com
coffee break,
além dos custos
com descarte
dos
medicamentos
tendo em vistas
o custo por
quilograma
pago pelo
hospital.

Durante as
reuniões
ordinárias.

O(s) membro(s)
da CFT
designado
durante as
reuniões.

Conforme
demanda

Sem custos

assim a qualidade dos
produtos adquiridos.

7

Dar
suporte Para
ratificar
o Através de reunião
técnicofuncionamento
das ordinária, quando
administrativo ao atividades do CIM.
necessária
funcionamento
devidamente
do CIM.
registrada em ata.

Durante as
reuniões
ordinárias.

O(s) membro(s)
da CFT
designado
durante as
reuniões.

Conforme
demanda

Sem custos

