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Lippincott Procedures
Entrega aquilo do que você precisa mais: resultados

Lippincott Procedures, a sua fonte baseada na 
web à qual recorrer para obter uma guia 
clínica passo a passo, conta com mais de 1,700 
procedimentos e habilidades a partir de uma 
ampla variedade de especialidades de 
enfermaria, incluindo médico-cirúrgica, 
cuidados críticos, obstétrica, pediátrica, 
neonatal, cuidado ambulatório, cuidados 
intensivos pediátricos, perioperatoria, 
oncologia, saúde comportamental e cuidado 
ao longo prazo. Ademais, inclui também 
procedimentos de saúde auxiliar para terapia 
respiratória e física.

Este aplicativo de software, extenso e 
institucional, oferece o conteúdo clínico mais 
confiável e baseado na evidência, combinado 
com uma poderosa função on-line de fluxo de 
trabalho, permitindo-lhe criar, administrar, 
revisar, praticar e manter fluindo os 
procedimentos da sua organização.

Desenhado para se integrar facilmente no seu 
fluxo de trabalho atual desde dispositivos 
móveis e de escrivaninha, Lippincott 
Procedures tem um foco clínico e fica 
atualizado com regularidade para fornecer um 
acesso instantâneo às informações de 
melhores práticas baseadas na evidência, 
outorgando aos clínicos o poder de 
estandardizar o cuidado, conseguir a 
excelência clínica e melhorar os resultados do 
paciente.

Benefícios para o ponto de cuidado:
• Promove uma prática profissional 

interdisciplinar mais efetiva.
• Dá poder aos clínicos com o 

conhecimento e confiança para tomar 
decisões clínicas mais informadas.

• Mantem o comprimento com as 
regulações nacionais atuais.

• Melhora os resultados do paciente, 
reduz os erros e promove um cuidado 
consistente e estandardizado na sua 
organização toda. 

Excelência clínica que avança
Ao entregar o conteúdo clínico mais confiável 
de Wolters Kluwer, este produto que é em 
expansão continua foi desenhado para 
conectar aos usuários mais rapidamente com 
as informações críticas. Você pode percorrer 
o conteúdo ou usar hipervínculos para ir ao 
momento à informação essencial. Todo 
Lippincott Procedures é totalmente 
pessoalizável também, permitindo adaptar 
os últimos procedimentos pessoalizados que 
melhor se ajustem às necessidades 
individuais da sua organização.

Inclui ACESSO MÓVEL GRATUITO 
para a sua instituição!

Esta guía esencial en el punto de 
cuidado le proporcionará:

• Instrucciones detalladas del
procedimiento usando las más recientes
prácticas basadas en la evidencia.

• Una soberbia guía visual con cientos de
video clips e imágenes a todo color.

• Listas rápidas que proporcionan un
breve panorama general del
procedimiento para una rápida
referencia al pie de la cama del enfermo

• Una sencilla función de navegación y
búsqueda para encontrar rápidamente el
procedimiento que necesita.

• Actualizaciones regulares con la última
evidencia clínica.

• Listas de verificación de habilidades
clínicas y tests para asegurar la
competencia y confianza del enfermero.



Estandarización del cuidado del 
paciente
A solução de apoio à decisão clínica de 
Lippincott compartilha facilmente informações 
de procedimentos através de toda sua 
organização, permitindo aos seus médicos 
aplicar técnicas críticas de maneira 
consistente, dando como resultado um 
cuidado do paciente estandardizado e de alta 
qualidade.

O cuidado estandardizado pode ajudar às 
instituições a melhorar a eficiência, promover 
uma maior seguridade para o paciente, 
melhorar a qualidade do cuidado do paciente 
e fazer mais efetivas as comunicações 
interdisciplinares.

Entrega de prática baseada na evidência
Ao procurar regularmente todos os dados 
disponíveis para a última procura, práticas 
baseadas na evidência, guias e regulações, 
usando nossa grande equipe de enfermeiros e 
expertos na matéria, podemos revisar e 
atualizar todo o produto durante o transcurso 
do ano, infundindo vida nova ao nosso 
manual de políticas e procedimentos, e 
economizando para as organizações um 
tempo considerável.

Melhora da competência dos 
enfermeiros
Lippincott Procedures tem ferramentas 
superiores de treinamento e administrativas 
que permitem às técnicas críticas ser 
ensinadas, aprendidas e administradas de 
maneira consistente. Provas de competência, 
atribuídas e rastrejadas mediante as funções 
administrativas de Lippincott ou através de um 
sistema integrado de administração de 
aprendizagem (LMS pelas suas iniciais em 
inglese), fornecendo aos educadores clínicos e 
aos gerentes de enfermaria a oportunidade de 
pôr à prova a compreensão dos clínicos antes 
de que eles brindar cuidado ao paciente.

Nossas listas de verificação de habilidades on-
line podem ser administradas pelos 
supervisores ou professores para documentar 
a habilidade de um clínico de realizar 
apropriadamente as funções. Um 
rastreamento completo dos resultados 
permite aos educadores clínicos e gerentes 
avaliar as necessidades de aprendizagem 
adicionais e oferecer uma solução.

• Eliminar o tempo passado criando, 
escrevendo, revisando e rastrejando 
todos os procedimentos.

• Proporcionar acesso imediato às 
informações clínicas confiáveis.

• Treinar ao staff sobre as políticas, 
procedimentos e habilidades.

• Avaliar a competência do staff e a sua 
aderência aos estándares. 

Integração com LMS
Lippincott Procedures integra-se na maioria 
dos LMS suportando AICC. Este produto 
dinâmico também fornece sólidas 
capacidades de atribuição, permitindo ao 
administrador atribuir de maneira eletrônica 
tanto tests como listas de verificação aos 
membros do seu staff, criar planos de 
estudo, voltar a atribuir automaticamente 
para múltiplos intentos, olhar os resultados 
e enviar lembretes e notificações de 
incumprimento/falha aos gerentes para 
aplicar soluções.

Elevação do padrão
Lippincott Procedures apoia à sua organização para cumprir com 
os critérios estabelecidos por muitos dos programas líderes de 
acreditação e reconhecimento no cuidado da saúde, incluindo 
The Joint Commission, The Magnet Recognition Program®, os 
critérios do Malcolm Baldrige National Quality Award e a lista dos 
U.S. News Best Hospitals.

“Adoramos ter Lippincott quando há visitas da Joint Commission e 
da CMS. Recentemente, quando CMS teve perguntas acerca de uma 
das nossas políticas, nós dissemos para eles ‘usamos Lippincott’. 
Imediatamente eles responderam, ‘Ótimo! Então sabemos que vocês 
estão ao dia’.”

—Tara Baker, RN, BSN Clinical Educator, Meritus Medical Center 

Economia de tempo
Ao implementar Lippincott Procedures, a sua 
organização também economiza tempo valioso ao:

Sempre atual.
Sempre baseado na 
evidência.
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Para saber mais acerca de Lippincott 
Procedures e outras Soluções Lippincott:
ventaslatam@wolterskluwer.com 
LippincottSolutions.com

7-P300




