JORNADA DE FORMACIÓ EN CIRURGIA
FAST TRACK EN PRÒTESIS DE MALUC I
GENOLL
HOSPITAL SANT BERNABE DE BERGA

Data:
Primer i Tercer dijous de mes (excepte Agost).

Programa:
08.30. Benvinguda i introducció. Entrega de
documentació (Protocol sencer, powerpoint, material
de la Xerrada informativa, vídeos). Sala d’actes de la
3ª planta.
08.45. Distribució en dos grups:
Grup 1: Quiròfan (anestesiòleg, traumatòleg,
infermeria de quiròfan).
08.45. Cirurgia presencial. Inclou LIA, Quill, Aquacell
Surgical, analgèsia multimodal, normotermia, RHB
precoç.
Grup 2: Sala de Formació (gestora de casos,
infermeria de planta, fisioterapeuta, assistent social).
08.45. Introducció al PRIF i Qüestionari PRIF.
09.30. Autoavaluació. Enquesta Atenció a l’Usuari.
10.00. Xerrada informativa a un grup dels nostres
malalts. Assistència presencial a la xerrada amb els
nostres malalts. Inclou la presència del malalt ja
operat.
10.00. Gestora de casos: Informació PRIF Berga
10.30. Fisioterapeuta. Pauta de rehabilitació:
teòrica i pràctica

Grup 1 i 2 de forma conjunta.
11.00. Visita a planta i break.
11.30. “PRIF Berga: característiques del nostre
Programa” Dra. Garcia Oltra. Coordinadora
Programa Fast-Track.
12.30. “Tipus de Programa Fast-Track en pròtesi.
Maping. Cronograma. Empowerment”.
Dr. P. Mir. Cap de Servei de Traumatologia.
13.30. Dinar.
15.00 Fi Jornada.
EQUIP MULTISCIPLINAR QUE EN EL NOSTRE
CENTRE DISPOSA DE:
- Coordinadora del Programa PRIF (metge del
Servei de Traumatologia)
- Gestora de casos (Infermera).
- Coordinadora
d’Anestesiologia
(metge
d’anestèsia).
- Responsable a Quiròfan (Infermeria de
Quiròfan).
- Responsable de Planta (Infermeria de Planta).
- Responsable de Fisioteràpia (Fisioterapeuta).
- Responsable de Qualitat: Cap de Servei de
COT
- Treballadora Social
Recomanem la
Formació de:
-

presència

en

la

Jornada

de

1 o 2 metges del Servei de Traumatologia.
1 anestesiòleg.
1 o 2 infermeres (quiròfan i planta). Millor
que una d’elles sigui la Gestora de casos.
Fisioterapeuta i Treballadora Social.

Inscripció:
- Gratuïta.
- Número assistents: Mínim 4. Sense límit
màxim d’assistents.
- Sra. Carme Coma. 938243400, extensió
1494. Mail: ccoma@hsb.cat o pmir@hsb.es
- Mínim 7 dies abans de l’assistència prevista
(millor 15 dies per assegurar els casos
quirúrgics).
Dr. Pere Mir (Hospital de Berga):
“La introducció del Programa de Fast-Track ha estat
l’oportunitat més important de treballar en equip i de
potenciar els nostres resultats en els darrers 10 anys al
nostre centre”
“Els nostres malalts ens desborden amb illusió,
compromís i recolzament. A molts els hi costa d’entendre
el canvi del seu rol en la cirurgia”.
“Hem abandonat la rehabilitació passiva i passa a ser tota
activa”
“Fugim de les paraules “Fast” i “Rapid” a nivell intern, i
només les utilitzem en comunicació externa del nostre
Programa”
“El nostre Programa de Recuperació Intensiva Funcional
(PRIF) disposa de mecanismes d’autoregulació cap a la
millora continuada. Els canvis són constants”
“El nostre primer any d’activitat hem operat 143 malalts.
Tots ells ens han posat una nota conjunta de 9.1 sobre
10”
“El tancament d’una pròtesis de genoll es fa en la meitat
de temps i sense cap nus”
“La sutura barbada serà estàndard en totes les pròtesis
d’aquí a 5 anys, simplement ens hem avançat un pas”
“Ens agrada explicar la nostra experiència pel feed-back
que rebem i per la voluntat de créixer conjuntament el
més ràpid possible. Compartir la feina que hem fet és una
forma més de donar-li sentit”
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“Un dijous, el que tu vulguis”

