
REGISTO DE ESCOLHAS

INFORMAÇÃO
mobilidade à cabeceira

EXPERIÊNCIA
envolve os pacientes

GESTÃO
elevada performance

MOBILIDADE E RASTREABILIDADE
Personalize a dieta à cabeceira. Assegure em tempo real, a 
correta passagem de informação. Obtenha uma visão global 
dos pacientes e das dietas por serviço. Consulte e registe as 
escolhas alimentares do paciente, por refeição.

O VALOR DA DIETA NA TERAPÊUTICA
Promova a escolha informada e personalizada da dieta, 
adequada às necessidades nutricionais do paciente. 
Garanta maior sa� sfação e melhor perceção do serviço. 
Tome decisões apoiadas nos registos clínicos - alergias e 
interações medicamentosas.

MELHORIAS ORGANIZACIONAIS
Planeie, antecipe e assegure uma gestão efi ciente do 
circuito alimentar. Diminua custos e evite desperdícios 
através da realocação e da suspensão das refeições.

AuxiliarEnfermeiraNutricionista Médico
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a faturar

Observações
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VISÃO GLOBAL DAS ESCOLHAS DO PACIENTE
. de acordo com o � po de dieta prescrita

. detalhe ao nível da refeição - suspensão, escolhas extra e observações
. sinalização de interações com medicamentos

 VISÃO GLOBAL DOS PACIENTES 
. sinalização dos pacientes com escolha
. indicação da dieta

INFORMAÇÃO - mobilidade à cabeceira

EXPERIÊNCIA - envolve os pacientes

GESTÃO - elevada performance

SUSPENSÃO
da refeição

SUPLEMENTOS
a faturar

ESCOLHAS EXTRA
cons� tuição da dieta

OBSERVAÇÕES
clínicas e nutricionais

ALERGIAS
e intolerâncias

INTERAÇÕES
da dieta com medicação

SABIA QUE...
A Glin�  é a primeira empresa portuguesa com consultores cer� fi cados HIMSS (Healthcare Informati on and 
Management Systems Society). Com este Know-how contribuímos para a excelência na saúde - foco no paciente, 
potenciando a rentabilização de recursos e reduzindo os riscos clínicos.
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www.globalcare.glintt.com
www.linkedin.com/showcase/globalcare/

GLOBALCARE 
A Glintt  – Global Intelligent Technologies é uma multi nacional de tecnologia e consultoria, 
cotada na Euronext . Com mais de 20 anos de experiência é líder em consultoria e serviços 
tecnológicos na Saúde, estando as suas soluções presentes em mais de 200 hospitais e 
clínicas. No setor Farmacêuti co, mais de 12.000 farmácias na Península Ibérica uti lizam 
o soft ware de gestão suportado pela Glintt . Nos Serviços Financeiros, Telecomunicações 
e Administração Pública, marca presença nas maiores e mais competi ti vas enti dades 
públicas e privadas em vários países da Europa. 
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