Referencie e monitore os cuidados nutricionais do
seu hospital ou instituição e o perﬁl de risco
nutricional dos seus pacientes e residentes.
Relatório da unidade gratuito com comparação às
referências mundiais da mesma especialidade!
Participação sem custos.
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Junte-se à auditoria mundial dos cuidados nutricionais em 1 dia

Juntos para um melhor cuidado nutricional

Hospital

Oncologia
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>Coleta de dados anônima e fácil
> Relatórios gráﬁcos com múltiplos dados
>A alimentação antes e no nutritionDay
>Indicadores de qualidade do cuidado
>Fatores de risco do paciente e sua evolução nutricional e Certiﬁcado

www.nutritionDay.org
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Juntos para um melhor cuidado nutricional

O nutritionDay é uma iniciativa mundial visando a
conscientização da desnutrição associada à doença nas
instituições de saúde e a melhora da qualidade dos
cuidados nutricionais.

07
NOV

nDay
2019

O nutritionDay ocorre todos os anos em Novembro como
uma auditoria transversal de 1 dia, e representa um dos
maiores banco de dados de pacientes hospitlaizados.

Num dia especíﬁco, o nDay, enfermarias de hospital e
instituições em todo o mundo coletam os dados de suas
unidades anonimamente e os enviam para a base de dados
mundial do nDay.
As unidades participantes recebem um relatório gráﬁco
com múltiplos dados que compara os resultados da sua
unidade com a referência mundial. Os relatórios
apresentam indicadores de qualidade especíﬁcos de
cuidados nutricionais e serve de base para a referência e
monitoramento contínuo dos cuidados nutricionais dentro
da unidade.

www.nutritionDay.org

