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Dupã respectarea principiilor fundamentale de organizare, unitatea de chirurgie ambulatorie corespunde unui mod de funcþionare
dependent de coordonator, indiferent de structura
aleasã. Tipologia pacientului nu pare a fi un
factor determinant. Organizarea se bazeazã pe
gestiunea fluxului de pacienþi, anticipând
ansamblul de elemente capabile sã aducã
modificãri de ultim minut în programarea pacienþilor. Armonizarea practicilor între anestezie ºi
chirurgie este esenþialã ºi garanteazã buna calitate
a prestaþiilor furnizate.
În afara obiceiurilor fiecãrei echipe, existã
câteva puncte particulare susceptibile de a
ameliora organizarea.
Întâlnirea zilnicã, la sfârºitul programului,
la care participã un reprezentant al fiecãrei
categorii de personal, cu discutarea programului
pentru ziua urmãtoare, aduce un plus de
securitate ºi un câºtig de timp în lanþul diferitelor
etape ale programului.
Vizita preanestezicã este esenþialã ºi
conferã, dincolo de aspectul sãu medical,
siguranþã pacientului ºi familiei.
Perioada postoperatorie trebuie organizatã
cu aceeaºi minuþiozitate ca ºi perioada
preoperatorie.
Reducerea intervalului postoperator,
posibilitatea de pasaj rapid din salonul de trezire
(fast tracking) fac obiectul unor proceduri
prestabilite de echipa medico-chirurgicalã.
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Dispozitivul de supraveghere a pacienþilor
dupã externare se poate face sub forma gãrzilor
la domiciliu, adaptate fiecãrei echipe, dar este
esenþial ca medicul anestezist implicat sã fie cel
care a avut responsabilitatea procedurii anestezice din ziua respectivã.
Organizarea programelor operatorii este
complexã ºi trebuie sã þinã cont de imperativele
fiecãrei componente a echipei. Vizibilitatea pe
trei luni a segmentelor operatorii acordate fiecãrei specialitãþi chirurgicale trebuie asociatã cu
rezervarea de plaje de programare rapidã pentru
a permite integrarea urgenþelor ambulatorii.
Pentru anumite specialitãþi se poate concepe o încãrcare a programului justificatã de
riscurile de anulare a unor pacienþi pentru motive
medicale (ex.: ORL, pediatrie).
Anumite proceduri non-chirurgicale ce
necesitã prezenþa unui anestezist (sismoterapie,
cardioversie, endoscopii) fac obiectul unei organizãri particulare, având ca principiu securitatea
pacientului.
Evaluarea regulatã a procedurilor ºi o
supraveghere a calitãþii permit ameliorarea unei
organizãri care nu este rigidã.
Rolul anestezistului  reanimator în organizare este esenþial, cu atât mai adevarat cu cât
unitatea de chirurgie ambulatorie este polivalentã
ºi se adreseazã tuturor categoriilor de vârstã. Prin
urmare este justificatã numirea lor în poziþia de
coordonator.

