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ESTEM PATINT MOLT, I ELS PACIENTS TAMBÉ… 

PERÒ ENS NECESSITEM! 

(la força dels professionals i de l’equip, al costat de la gent) 

 

La COVID-19 ha capgirat bona part de les nostres vides. Ha fet evident la nostra fragilitat humana 

(vivim en la «intempèrie»1). També ha capgirat la feina a l’atenció primària. I ens està fent patir, 

molt, a tota la societat i també, professionalment, a les metgesses de família. 

Som moltes les metgesses de família que estem visitant cada dia a les persones que ens 

necessiten, de forma presencial, per telèfon, a domicili. Però ens sentim desbordades, 

desorientades, mancades de lideratge professional i institucional, maltractades. I tenim por, una 

humana por. I malgrat tot, seguim procurant donar el millor. 

“Utilitzo els domicilis d’aguts per a poder donar atenció a una persona amb problemes crònics 

que sé que ho necessita (si dic que vaig a atendre un “crònic” potser no em deixen...)” 

“Em plantejo jubilar-me abans perquè aquesta mena de manera d’atendre, amb tantes 

mancances, ja no em motiva” 

“Hem desobeït l’ordre de tancament dels consultoris locals perquè sabem que ara més que mai 

la gent ens necessita al seu costat” 

“Quan torno cap a casa vaig amb por, ja no per mi, sinó per la possibilitat de contagiar els meus 

fills, els pares, la meva parella...” 

“Ens han obligat a fer agendes específiques, circuits específics..., perdent l’atenció propera, 

longitudinal, i ningú ha planificat com recuperar allò que vàrem haver de deixar de fer...” 

“Tinc una agenda única al centre, plena de trucades (que pesat que és no poder veure la gent!) 

que no em permeten, absurdament, atendre a les persones de qui soc metgessa de capçalera. I 

es troba a faltar!” 

“Hi ha associacions de ciutadans que es queixen de la dificultat per accedir a la seva metgessa 

de família. I això m’entristeix molt, perquè cada dia acabo esgotada intentant oferir accessibilitat 

o longitudinalitat i sento que la meva feina no és reconeguda” 

“És un desori complicadíssim tantes i tantes instàncies implicades (gestores, salut pública, 

scouts, ICAM...) que, finalment, m’acaben donant més feina. Tan senzill com seria reforçar els 

equips d’atenció primària...” 

“Em sento malament amb mi mateixa perquè malgrat haver dedicat més hores que mai, he 

hagut de deixar persones pendents d’atendre!” 

  

 
1 “la funció originària de la paraula és consolar-nos enmig de la intempèrie” 
https://www.nuvol.com/llibres/josep-m-esquirol-la-franquesa-de-les-paraules-ens-salva-i-ens-fa-
resistir-52352  
“la comunitat de la filosofia de la proximitat és aquella en què la pau no és el resultat provisional de la 
fluïdesa dels interessos, sinó el fruit de l’ajuntament en la intempèrie” 
https://www.nuvol.com/llibres/josep-m-esquirol-per-sort-depenem-els-uns-dels-altres-26664  

https://www.nuvol.com/llibres/josep-m-esquirol-la-franquesa-de-les-paraules-ens-salva-i-ens-fa-resistir-52352
https://www.nuvol.com/llibres/josep-m-esquirol-la-franquesa-de-les-paraules-ens-salva-i-ens-fa-resistir-52352
https://www.nuvol.com/llibres/josep-m-esquirol-per-sort-depenem-els-uns-dels-altres-26664
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1. QUÈ ENS HAN DEMANAT? 

Inicialment ni ens van demanar res, ens van ignorar (sentir-se ignorat és una de les pitjors 

situacions professionals); després ens han fet servir per “tapar forats”, obligant-nos a deixar 

de fer la nostra feina més important: atendre, cada metgessa de família, els seus pacients. 

Perillosament ens han portat a malmetre la que és la nostra principal qualitat: l’atenció 

longitudinal: Mai no han entès la seva importància! (i per això no ens demanen que la 

recuperem...). 

I ens han demanat atendre suposades altres “emergències”: les persones afectades per 

COVID-19 i els seus contactes, la precària situació de les residències, i l’atenció a “hotels 

sanitaris” i “hospitals de campanya”. 

Fins i tot ens han demanat que tanquéssim centres i consultoris, mentre s’obrien més 

dispositius hospitalaris, malgrat saber que l’epidèmia sols es pot aturar, des del sistema 

sanitari, amb més atenció primària i més salut pública. 

I quan la situació va millorar, després d’haver-nos negat permisos per lleure i vacances, ens 

han obligat a concentrar les vacances en el període estival, deixant els equips totalment 

desmantellats. I no hem rebut indicacions, ni mitjans per a reconduir la situació, ni tan sols 

ens hem sentit estimades, reconegudes. La manca de lideratge, ja habitual, del CatSalut, s’ha 

fet ara encara més patent. 

 

2. QUÈ ESTEM FENT? 

En alguns llocs hem desobeït, totalment o parcial, les instruccions i mantenim, tant com 

podem, l’accessibilitat, la proximitat i la longitudinalitat (cada professional atén els seus 

pacients). Però en molts equips no hem recuperat els valors de l’atenció primària.  

I la població es queixa de que “no pot contactar amb la seva metgessa de família”. Se sent 

desemparada (tant o més que nosaltres).  

A més de la manca crònica de professionals i els greus dèficits dels locals, quatre elements 

pràctics són els principals causants d’una situació que cal redreçar en benefici de totes: 

- Les agendes comunes o fins i tot úniques per a tot l’equip de metgesses de família.  

- L’ordre d’evitar el contacte entre pacients a sales d’espera i la separació dels casos 

sospitosos de COVID-19: han provocat una atenció centrada en el telèfon i dificultats 

d’accés a l’atenció, visualitzant-se fins i tot cues a les portes dels centres.  

- Les mesures d’autoprotecció dels professionals. 

- La burocràcia inútil. 

 

3. QUÈ ENS ESTÀ PASSANT? 

Ens sentim desemparades. Ningú ens ha cuidat, ans al contrari, ens han renyat, ens han 

ordenat, han menyspreat la nostra feina habitual i l’han malmesa. A més de la incertesa de 

la situació (coneixem poc de la nova malaltia), la multiplicitat de protocols i instruccions (a 

vegades per canviar “una coma” i ni tan sols destacar-ho) ens desorienta. 

I tenim molta feina. Acabem les jornades esgotades, físicament i mental.  
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L’atenció telefònica ni és fàcil (és més complexa que la presencial), ni estalvia temps (sovint 

en perdem per localitzar el pacient o en l’anamnesi) i ens crea inseguretat. 

No arribem a tot i tenim una desagradable sensació que estem fent coses que altres podrien 

fer (respondre a mil dubtes burocràtics, baixes laborals que no ho són, seguiment de 

contactes sans) i en deixem de fer moltes que seria important fer (estar al costat dels nostres 

malalts de tot tipus). I, a sobre, els ciutadans es queixen perquè no som accessibles, perquè 

no els atenem. I això ens desanima i ens crea una greu angoixa moral: no ens sentim 

còmodes professionalment perquè copsem que no estem fent allò que la nostra població 

necessita. 

 

4. COM PODEM SENTIR-NOS MILLOR? 

El més important és ser capaces d’adonar-nos de tot el que ens passa, d’acceptar la nostra 

feblesa humana i entendre que la incertesa i el desori que ens envolta ens afecta 

personalment i professional. Som deliciosament humanes. Cal cuidar-nos i reclamar que ens 

cuidin. 

Però també ens cal fer les coses millor per sentir-nos professionalment millor, per recuperar 

l’autoestima. I hi ha coses per a les quals cal demanar/reclamar ajut extern, però d’altres les 

podem fer nosaltres mateixes. 

Hem de demanar comprensió a la població (i hem d’exigir que el CatSalut ho faci!), però 

també hem de ser conscients que la gent també viu en la mateixa incertesa i se sent tan o 

més desemparada que nosaltres. Quan ens reclamen atenció (per la seva metgessa de 

família, no per qualsevol) ens estan dient que ens necessiten, que som molt importants per 

a ells! Hem d’entendre que ens troben a faltar, que es queixen amb ràbia per la pèrdua, pel 

dol d’adonar-se que ara “ja no tenim la nostra metgessa de família”. Podem aprofitar la força 

de la ciutadania per reclamar juntes i fer més forta l’APS. 

Hem d’exigir respecte per part del CatSalut (i per això ens hem de servir de les diferents 

organitzacions professionals, sindicals o científiques del país), ja n’hi ha prou de menysprear-

nos i d’ordenar-nos. Necessitem lideratge, objectius, línies d’acció clares, però també 

autonomia (no té cap sentit ordenar que fem vacances totes al mateix temps, en tenia molt 

més fixar mínims de professionals a l’equip i permetre flexibilitat temporal en els períodes 

de descans). Ens hem de fer respectar, i fer-se respectar vol dir, sovint, prendre la iniciativa, 

no esperar passivament. Ens cal recórrer a l’ètica del “no” quan rebem ordres o propostes 

absurdes per part dels gestors; fins i tot desobeir si cal: “val més demanar perdó que 

demanar permís...” 

Fer-se respectar també vol dir reclamar els recursos necessaris per l’equip. Ens sentirem 

millor, i tindrem menys feina, si adoptem la premissa de “doteu-nos del personal necessari 

i ja farem nosaltres l’estudi de contactes” que no “això no és nostre, que ho faci un altre” 

(ho acabarem fent donant-nos més feina a nosaltres!). 

Fer-se respectar vol dir també no admetre agendes imposades externament i menys on 

qualsevol actor extern hi pot posar cites. Les agendes són nostres i les hem de gestionar 

nosaltres, tendint a recuperar tant com sigui possible, l’agenda pròpia de cada professional 

i repartint responsablement les tasques entre tots els membres de l’equip: és una qüestió 

fins i tot de justícia. Les metgesses no han de fer coses que poden fer les infermeres o les 



ESTEM PATINT MOLT  29-09-2020 4 de 5 

administratives, ni les infermeres allò que poden fer administratives; una metgessa no ha 

d’assumir coses que faria millor una infermera, ni una infermera allò que cal que faci una 

metgessa. Ara és molt important que l’equip exerceixi la seva capacitat de contenir les 

nostres angoixes, que exerceixi la seva capacitat terapèutica. Ara hem de mostrar la força 

de l’equip. I per fer-ho ens cal retrobar-nos, discutir i ajudar-nos en sessions d’equip. 

Fer-se respectar també vol dir exigir nova formació continuada: sobre la COVID-19, però 

també sobre com gestionar la situació (telèfon, repartiment de tasques dins equip, 

recuperar la longitudinalitat...) 

I, sobretot, hem de recuperar el valor de la proximitat i de la lleialtat amb les nostres 

pacients (ara ens necessiten molt!) que es concreta en atendre amb accessibilitat i 

longitudinalitat (cada metgessa/infermera atén habitualment els seus pacients i si ella no hi 

és ho fa normalment una altra companya fixa i no cada dia una de diferent). Això, en aquests 

dies de desori, es concreta diferent en un equip i en un altre, però probablement passa per: 

- Modular el “truqui abans de venir”: La població ha de sentir-se ben atesa, que quan cal 

la mateixa administrativa (o un altre professional diferent de la metgessa) decideix amb 

agilitat que la visita serà presencial. Ha de viure que se la truca quan ho necessita 

(l’espera angoixa i desprestigia el “truqui abans de venir”) ja sigui la mateixa metgessa, 

si és necessari, o un altre professional. Ens cal admetre que alguns pacients vindran 

directament i atendre’ls permetent que seguin a les sales d’espera amb mesures de 

seguretat raonables (mascareta i distància). Cal evitar que malmetem l’accessibilitat 

(que no immediatesa): facilitaríem la llei de cures inverses (qui més “pot” arriba a ser 

atès abans que qui més ho necessita). 

- Evitar tant com puguem la dispensarització de l’atenció (un per urgències, un altre per 

COVID-19, un altre per...) 

- Recuperar la meva agenda professional 

- Ètica de la negativa: a la burocràcia i a les propostes o ordres absurdes 

- Aprofitar l’ocasió per a “deixar de fer” (allò que fèiem i no tenia cap utilitat). És una gran 

oportunitat 

Atendre els nostres propis pacients, a qui coneixem pel nom i en el seu context familiar i 

social, ens fa sentir-nos bé professionalment, és el que ens agrada, pel que ens hem format 

i el que ens identifica. Tornar-ho a fer és essencial per a ells i per nosaltres mateixes! 

Certament ens ha tocat viure una situació sanitària i social molt complexa, amb moltes 

incerteses. Humanament i professional, ens afecta, i molt: ens fa patir. Però per minimitzar 

aquest patiment, i poder fer costat a la població (que, ara més que mai, ens necessita) ens cal 

ser proactius, reclamar i no obeir cegament al CatSalut, per actuar amb professionalitat en 

benefici nostre i de la població: recuperar l’atenció a tots i cadascun dels nostres pacients (cada 

metgessa de família els seus). Ho necessitem, ens necessiten! 


