
BEDSIDE NURSE
PROCESSO MOBILE-OPTIMIZED
A mobilidade e a utilização em multiplataforma permitem, ao 
Enfermeiro, o acesso imediato e em tempo real à informação 
do paciente. A rapidez e a facilidade no registo da informação 
no local otimizam a prática clínica, diminuem o risco de erros e 
ainda de evenuais perdas de informação.  

BEDSIDE CARE-ORIENTED
Apoia nas ações decorrentes da atividade clínica que 
necessitam de ser efetuadas no point-of-care, nomeadamente 
a avaliação inicial, a consulta do histórico do paciente e a 
execução do plano de trabalho.  

PROXIMIDADE E ENVOLVIMENTO
Foco no paciente. Mais tempo para cuidar e melhor perceção 
dos cuidados de saúde prestados pela unidade de saúde.   

EFICIÊNCIA
orientado à tarefa

MOBILIDADE
multiplataforma

PERFORMANCE
à cabeceira

Intervenções
Sinais Vitais

Histórico

Avaliação Inicial

Terapêutica BPOC*
Balanço
Hídrico

Vigilâncias

Verificação Pré e
Pós Operatória

*BPOC - Barcode Point of Care
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A Glintt – Global Intelligent Technologies é uma multinacional 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 Farmacêutico, mais de 12.000 farmácias na Península Ibérica utilizam o software de 
gestão suportado pela Glintt. Nos Serviços Financeiros, Telecomunicações e Administração 
Pública, marca presença nas maiores e mais competitivas entidades públicas e privadas em 
vários países da Europa.
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MOBILIDADE 
. Acesso em tempo real à informação clínica do paciente
. Rapidez e facilidade no registo imediato da informação
. Segurança na validação da relação medicamento/paciente certo com recurso ao BPOC*
. Conforto, eficiência e segurança do Enfermeiro na utilização 

EFICIÊNCIA
. Apoio à decisão orientado aos processos de enfermagem
. Evita a realização de práticas clínicas/registos duplicados
. Diminui o risco de erros e de eventuais perdas de registos e informação
. Simplifica processos e otimiza o tempo despendido nas práticas clínicas 

PERFORMANCE
. Incrementa a produtividade e a automatização de registos 
. Assegura a continuidade dos cuidados multidisciplinares, centrando-os no paciente
. Maior disponibilidade do Enfermeiro, com impacto positivo nos cuidados prestados e na perceção do serviço  

PLANO DO PACIENTE 
. Administração de terapêutica | BPOC*
. Execução de intervenções

AVALIAÇÃO INICIAL
Informação recolhida junto do paciente

VERIFICAÇÃO PRÉ E PÓS OPERATÓRIA
Na deslocação ao bloco

CARDEX
Preparado na sala de Enfermagem

LISTA DE PACIENTES
Do Enfermeiro


