Auditoria em Enfermagem Curso a
Distância
Auditoria em Enfermagem Curso a Distância. Este curso foi elaborado com a finalidade
de esclarecer aos profissionais participantes sobre conceitos de auditoria em
enfermagem, como verificação das práticas e solicitações, objetivo das auditorias,
averiguação; de contratos, protocolos e tabelas. Aprendizagem sobre as diversas formas
de auditoria e as últimas tendências da incumbêmcia do enfermeiro auditor, estudo sobre
a padronização da auditoria de enfermagem e outros assuntos pertinentes.
Cursos online.

Conteúdo do curso Auditoria em Enfermagem a distância:

Auditoria de enfermagem: conceitos; Ferramentas utilizadas para auditoria de
enfermagem na conta hospitalar e tabela AMB; curso auditoria em enfermagem a
distância; Instrumento para elaboração de indicadores; Finalidades da auditoria de
enfermagem e atividades do enfermeiro auditor; Revista simpro e brasíndice; Auditoria
em saúde e enfermagem: um breve histórico; Manuais padronizados e Rol de
procedimentos; Tabela de gotejamento de soluções; Auditoria: conceito e histórico; Uso
de salas e serviços de enfermagem; Regulamentação da auditoria de enfermagem;
Balanço hídrico, cateterismo vesical, controle de pressão venosa central, curativos e
orientação de enfermagem para alta; Auditoria de enfermagem na conta hospitalar;
Lavagem gástrica e lavagem vesical contínua; Classificação da auditoria de
enfermagem; curso auditoria em enfermagem online; Preparo para colonoscopia e
aplicação de quimioterapia; Resolução COREN, COFEN, CRM E CFM; Heparinização de
cateter totalmente implantável; Contratos, tabela, protocolos e custos hospitalares;
Exemplo de instrumento para elaboração de indicadores; O enfermeiro auditor atuando
em operadoras de saúde e na elaboração de pacotes; Manual de padronização de
medicação; Padrão das cobranças hospitalares e diária hospitalar ...

Outros cursos na área de Enfermagem:

Curso online Enfermagem com foco em Auditoria em Serviços de Saúde;
Curso de auditoria em enfermagem a distância;

Curso a distância de Docência em Enfermagem;
Curso pela internet Enfermagem Oftalmológica;
Auditoria em enfermagem curso online;
Curso de Enfermagem em doenças tropicais online;
Curso Como fazer um relatório de enfermagem a distância;
Curso de auditoria em enfermagem online;
Curso de Enfermagem Geriátrica pela internet;
Curso online Enfermagem do Trabalho com foco em Saúde e Segurança;
Curso a distância de Enfermagem com foco em Feridas e Traumas;
Curso pela internet Enfermagem Pós-operatório: cuidados e atenção pós-cirúrgicos;
Curso de Enfermagem em Clínica Cirúrgica online;
Curso Infecção Hospitalar - Tratamento e Prevenção a distância;
Curso de Manipulação de Cateteres, Sondas e Drenos pela internet;
Curso online Saúde Ocupacional;
Curso a distância de Hanseníase.
Acesse:
http://saudecimo.comunidades.net/curso-online-auditoria-em-enfermagem-saudecimo
Copie e cole em seu navegador.
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