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QUI SOM
Sergi Boada
Metge especialista en Anestesiologia,
Reanimació i Terapèutica del Dolor

Especialitzat en Tècniques d’infiltració per al tractament del dolor guiades
amb imatge
Membre de la Societat Espanyola del Dolor
World Institut of Pain (WIP European Society of Regional Anesthesia (ESRA
Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1987 1993

Jordi Recasens
Metge Especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Expert en Ecografia en el Maneig del Dolor
Membre de la Societat Catalana del Dolor
Especialitzat en tractament intervencionista del dolor amb tècniques
d’imatge
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Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1987 1993
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PER QUÈ BRANEST?
Branest portem més de 13 anys coordinant
l’anestèsia i el tractament del dolor en
diverses clíniques de Tarragona.

Tenim àmplia experiència en l’àmbit de la cirurgia
ambulatòria. I hi portem donant servei garantint el
flux d’anestesiòlegs i especialistes en dolor de
forma fluida i sense interrupció.

Àmplia experiència en el sector de la
medicina privada, que es realitza per mútues
asseguradores i en l’àmbit laboral.

Hem estat el proveïdor en el que s’han recolzat
diverses entitats per iniciar l’organització dels
quiròfans de Cirurgia Ambulatòria en l’àmbit sanitari
privat a Tarragona.

Garantim l’assistència d’especialistes en anestesiologia
formats per la via MIR i amb experiència en l’àmbit de la
cirurgia ambulatòria, en el maneig de la via aèria, en tècniques
de dolor postoperatori ambulatori, en la utilització i control de
dispositius endovenosos d’analgèsia d’àmbit domiciliari i en
cures postoperatòries immediates. Garantim una remuneració
econòmica equilibrada en relació a la càrrega assistencial dels
diferents professionals.

L’únic escenari que concebem és el de garantir la
màxima confortabilitat del pacient

Ens encarreguem de la Planificacio i la distribució de
les intervencions quirurgiques o dels Procediments
en els gabinets pertinents.

Hem establert circuits de tractaments de dolor
postoperatori pioners a la província de Tarragona i
que han garantit l’èxit de moltes cirurgies amb dolor
sever postoperatori, com la cirurgia de columna i la
cirurgia protèsica.
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QUÈ POT APORTAR BRANEST?

El teu partner de
coordinació de quiròfans

El teu proveïdor
de dolor

Assegurem l’adequada estructura de la Unitat de cirurgia
ambulatòria, bastant-nos entre els principals aspectes
com són:

Volem ser el teu proveïdor de Dolor aportant la nostra
trajectòria de més de 15 anys en l’àmbit de la medicina
del dolor i sent pioner en la província en medicina
regenerativa mol·lecular

Seguretat del pacient
Òptima organització i gestió del fluxe de pacients ,
intervencions i procediments
Optimització dels recursos humans
Qualitat assistencial

BRANEST COM A PARTNER DE
COORDINACIÓ DE QUIRÒFANS
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Seguretat del pacient:

Organitzacio i gestió:

Per tal de garantir la seguretat del pacient és indispensable:
Visites previstes dels pacients per a realització de valoració
anestèsica preoperatòria amb una informació detallada del
procediment que s’ha de realitzar, acompanyat d’un
consentiment informat de l’acte quirúrgic i anestèsic i d’un full
de recomanacions i instruccions prèvies per al període de
postoperatori immediat.

Les Unitats de Cirurgia Ambulatòria es defineixen com una organització de
professionals sanitaris que ofereixen assistència multidisciplinària als
processos quirúrgics que s’hi realitzen. I compleixen uns requisits funcionals,
estructurals i organitzatius de forma que garanteixen les condicions
adequades de qualitat i eficiència per a realitzar aquesta activitat.
Dintre d’aquesta organització, la selecció de procediments que s’incloguin
en la cartera de serveis ha de ser acurada i precisa per tal de garantir l’èxit
dels procediments, el mínim de complicacions postoperatòries que
comportin un ingrés hospitalari no desitjat.
És important revisar periòdicament la cartera de serveis, en base a
l’experiència dels professionals que treballin en el centre i als avenços
tecnològics i científics que permetin incorporar nous procediments de forma
ambulatòria.
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Optimització de quiròfans:

Optimitzar els recursos humans:

Es tracta de rentabilitzar al màxim la disponibilitat del quiròfans. COM?
• 1. Optimitzant els temps quirúrgics reals dels especialistes que intervinguin
• 2.Optimitzant els procediments quirúrgics segons la disponibilitat del quiròfan
i programar-los de forma consecutiva per aconseguir un major ús del mateix.
Si l’organització quirúrgica recau en la coordinació de l’àrea quirúrgica el
quiròfan es converteix en un espai multidisciplinar a on s’aprofiten els
recursos humans i materials de que es disposen i les despeses son
considerablement més ajustades.

Anestesiolegs amb DNA Branest:
Formats per contribuir a l’òptim flux dels pacients a
quiròfan observant els ratis, d’infermeria i auxiliars de
quiròfan, necessàries per a garantir la qualitat i seguretat
del servei.

-

És molt important que s’estableixin uns programes quirúrgics adequats al temps
real d’actuació del cirurgià. Per tal de garantir que es compleixin aquests
programes, és necessari que els cirurgians passin la seva activitat programada
amb 15 dies i 3 setmanes d’antelació (tenint en compte que són cirurgies
programades i no urgents). Aquest temps és més que suficient per l’organització
dels quiròfans i l’optimització dels mateixos.

Treball sinèrgic amb la supervisió de quiròfan
Optimitzant el personal d’infermeria:
Adequant les tasques d’infermeria i auxiliars al flux de
quirofan observant els ratis d’infermeria i auxiliars de
quiròfan necessàries per garantir la qualitat i seguretat
del servei
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La qualitat asistencial:
Garantir la qualitat del servei ambulatori de tots els procediments quirúrgics que es facin al centre. COM?
1. Valoració Preoperatòria Acurada
2. Anestesiòlegs degudament preparats i amb experiència en l’àmbit de la cirurgia ambulatòria. Aquests han de
dominar les diverses tècniques d’analgèsia postoperatòria multimodal, com els procediments invasius d’infiltració de
nervis perifèrics, utilització de bombes elastomèriques, analgèsia preemptive, etc que garanteixin el màxim confort del
pacient postoperat minimitzant el dolor postopratori immediat.
3. Aplicació de protocols d’actuació en l’àmbit de l’analgèsia postoperatòria
4. Compliment d’estàndards de qualitat postoperatòria seguint els protocols per procediments elaborats de forma
conjunta amb cirurgians i personal d’infermeria. A més de complimentar un qüestionari de qualitat, mitjançant una
trucada telefònica el dia posterior al procediment quirúrgic. Tots els procediments han de tenir un seguiment
postoperatori, en les següents 12 hores, supervisat per anestèsia que hagi estat en la cirurgia i que serà el que
determini si el pacient ha d’acudir al centre, o precisa un ingrés hospitalari.
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BRANEST COM A PARTNER
PROVEÏDOR DE DOLOR

QUE TRACTEM CARTERA DE SERVEIS

• Dolor espinal cervical dorsal lumbar i sacre de diferent etologia
Dolor lumbar agut i cròni
Cervicàlgies cròniques i cefalees cervicogènique
Hèrnia disca
Discopatia degenerativ

• Dolor crònic degeneratiu articular (dolor genoll, dolor maluc, dolor
espatlla, articulacions, colze, turmell, canell, dits

• Síndrome miofascia
•
•

Neuràlgia del trigemin i Dolor neuropàtic de qualsevol etiologi
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• Aquests tractaments es realitzen sempre amb Guiatge per
Ecogra a o Guiatge amb Aparell de Fluoroscòpia (Rx

cap procediment quirúrgic obert, ni anestèsia general.
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Ozó, aplicació de radiofreqüència i tècniques de medicina
regenerativa (Plasma Ric en Plaquetes, autòleg, citoquines
o cèl·lules mare autòlogues)

• Tots aquests procediments són ambulatoris i no es realitza

• Dolor per a sensibilització central bromiàlgia
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• In ltracions o injeccions d’anestèsics locals, corticoides,

optimitzar la seguretat i el confort del pacien

• Dolor regional comple
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per l avança

• Aquests tractaments es realitzen sempre amb sedació per

Dolor crònic visceral i pèlvi

• Dolor d’origen vascula

fi

COM HO TRACTEM?
• Tècniques intervencionistes per al tractament del dolor de

• Dolor craneofacial i cefalee
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RESUM

Més de 15 anys
d’experiència en el
sector de la medicina
Privada

Especialistes en
Coordinació quirúrgica
com a clau de l’exit de
la rentabilitat dels
quirofans

Proveïdors Líders a
Tarragona en Clínica del
Dolor i especialistes en
tècniques de perfil
avançat

