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LA RESPONSABILITAT DE DIRIGIR 

INTRODUCCIÓ 

En el nostre sistema sanitari els Equips d’Atenció Primària (EAP) tenen un petit equip 

directiu. Dins de l’ICS (Institut Català de la Salut), i també en altres organitzacions, 

agrupacions d’EAP tenen una direcció, direccions que s’agrupen en Gerències 

Territorials, sota la supervisió del CatSalut. 

Qui dirigeix, i com ho fa, influeix de forma determinant en la manera com els 

professionals atenen els ciutadans. Aquest fet encara s’ha posat més de manifest en 

els darrers temps, durant la pandèmia. 

Aquest breu document vol aportar algunes reflexions, des de l’ètica, sobre la 

responsabilitat de dirigir dins el sistema sanitari. Com és habitual en els nostres 

documents, ens centrarem sobretot en les metgesses de família que, sovint, 

exerceixen la direcció d’un EAP, però les reflexions poden ser prou vàlides per les 

infermeres directives i per les direccions d’agrupacions d’EAPs. 

 

DIRIGIR: UN SERVEI 

La seva tasca cal considerar-la un servei, una responsabilitat. Qui dirigeix està al servei 

dels professionals del seu equip. Ha de procurar facilitar-los la feina perquè atenguin 

millor els ciutadans. Ha de saber crear les condicions d’entorn (materials, 

organitzatives, de col·laboració, de formació continuada, de repartiment de tasques, 

d’estat d’ànim...) més favorables possibles. La seva missió és crear l’ambient adient 

perquè la població pugui ser ben atesa per les seves metgesses (i infermeres) de 

família i tot el personal que forma l’equip. Per a fer-ho, caldrà que prengui decisions. 

 

DIRIGIR AMB VALORS 

Qui dirigeix ha de servir de far, d’orientació, per aconseguir que l’atenció es produeixi 

amb respecte als valors explicitats en el compromís de les metgesses de família, i les 

bones pràctiques que d’ells se’n deriven. També ha d’orientar per a promoure les 

qualitats pròpies de l’atenció primària de salut (APS), que la fan valuosa per a la 

població: longitudinalitat, accessibilitat (que no immediatesa), capacitat de coordinació 

de l’atenció sanitària. Els directius han de conèixer bé l’APS, estimar-la, valorar-la, 

estar amarats de la “seva manera de fer”.  

 

http://www.camfic.cat/CompromisMetgeFamilia.aspx
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_8082.pdf


RESPONSABILITAT DE DIRIGIR 3 210313 2 de 3 
 

La direcció ha de ser el garant de que a l'EAP es respectin els pilars de la fonamentació 

ètica organitzant els processos estructurals de manera que es puguin respectar: 

No fer mal:  

- En relació amb la seguretat del pacient: La longitudinalitat i l'accessibilitat són 

cabdals per a la seguretat. Per això cal organitzar els processos de manera que 

el pacient sigui atès pels seus professionals de referència. Que es faci presencial 

tot allò que ha de ser presencial. Això quant als pacients.  

- Respecte als professionals: cuidar-los per no fer-los mal (horaris, descans, 

temps per pacient, tenir en compte les seves circumstàncies i situació vital...) 

Justícia:  

- En relació amb els pacients: Cal garantir que tothom pugui rebre l’atenció que 

necessita, especialment els més fràgils i vulnerables. No només els que saben 

usar les tecnologies.  

- Respecte dels professionals: repartir justament la feina que s'ha de fer, sense 

tractes de privilegi, sense sobrecarregar als qui més i millor treballen, evitant 

que uns fugin d’estudi i altres es cremin. 

Autonomia:  

- En relació amb els pacients: Promovent que es consideri el pacient i els 

familiars en la presa de decisions (si es vol vacunar, si s'estima més morir-se de 

COVID-19 que deixar de veure la família...), que es respecti la intimitat (entre 

altres: gestió curosa de llistats: cada professional els seus). 

- En relació amb els professionals: permetent i promovent que cadascun creixi 

com a professional, que ho faci amb l’autonomia necessària i es pugui 

organitzar la feina dins el marc del conjunt de l’equip. 

 

DIRIGIR AMB RESPECTE, COMPETÈNCIA I MADURESA1 

Perquè els “dirigits” (membres de l’EAP) “facin cas” de qui els dirigeix, abans de res li 

han de tenir confiança, li han de reconèixer capacitat de liderar-los, han de considerar-

lo com “un dels seus”, algú proper i que els respecta professionalment. Aquest fet ha 

de facilitar la col·laboració dels “dirigits” amb qui els dirigeix, necessària i exigible 

èticament. El respecte té molt a veure amb la humanitat, amb el tracte just, proper i 

únic (adaptat a les necessitats de cadascú) amb tots i cadascun dels membres de 

l’equip. El respecte es manifesta en la lleialtat vers els membres de l’equip, que han de 

ser molt més importants que els superiors. La primera lleialtat del directiu és vers 

aquells a qui dirigeix, no tant vers la seva empresa o institució o els seus directius. I ha 

 
1 Recull d’idees extretes del llibre “Provant de_sobreviure a la_nostra_cadira”, del Grup de Qualitat de 
CAMFIC (2002) 

http://projectes.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/GrupsTreball/Docs/qualitat/Provant_sobreviure_nostra_cadira.pdf
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d’intentar protegir-los dels directius superiors o de les directives quan posen en 

dificultat fer la feina orientada al pacient. 

El directiu ha de ser capaç (competència) de fer bé allò que ha de fer. No serà millor 

directiu qui tingui més formació teòrica sobre com dirigir, sinó qui sigui més capaç 

d’aplicar-ho a la pràctica. 

Necessitem directius madurs. I la maduresa està relacionada amb el coratge, la 

valentia. Valentia per no fer cas de directrius que siguin contràries a la bona atenció 

als ciutadans, que vagin en contra dels valors i les qualitats de l’APS, valentia per 

afrontar els problemes interns de l’equip, valentia per afrontar (sense generalitzar) els 

problemes d’alguns professionals concrets, valentia per a prendre decisions (fins i tot 

sentint-se sol) quan cal. 

 

L’ESTIL DE DIRECCIÓ 

En un equip de treball de professionals amb alts graus d’autonomia (com som els 

sanitaris), serà difícil exercir-ne la direcció unilateralment, sense comptar amb les 

opinions i iniciatives de tot l’EAP. Preguntar, escoltar, acollir, no tenir por a les 

iniciatives ni a les crítiques seran, de bon segur, característiques d’una direcció 

participativa que no ha de defugir, però, la responsabilitat de decidir, quan calgui, fins i 

tot en contra de l’opinió d’alguns o de molts dels membres de l’equip. 

 

EL NECESSARI RESPECTE DELS DIRIGITS 

No és gens fàcil ser un bon directiu, competent, respectuós i madur. Els equips que el 

tenen han trobat un tresor, un tresor que cal cuidar. Han de ser conscients de com els 

ajuda a fer millor la seva feina i a viure millor la seva professionalitat. I tenen 

l’obligació de col·laborar-hi, fins i tot quan la direcció pren decisions que potser, 

egocèntricament, no els siguin favorables. Li han de permetre, i promoure, que 

prengui decisions. 

En canvi, aquells equips que no tenen aquesta sort ho han de denunciar i han de fer tot 

el possible, en benefici d’un millor servei als ciutadans, per promoure el canvi de 

directiu. En aquest sentit han de ser responsables i, encara que faci mandra, han de 

buscar entre ells mateixos, solucions per a un bon recanvi del directiu. Tot plegat, amb 

respecte cap a la persona, que sempre el mereixerà, encara que sigui un directiu que 

no fa la seva tasca d’una forma correcta. 
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LA RESPONSABILITAT DIRECTIVA DE QUI NOMENA DIRECTORS 

El nomenament d’un director/a és un afer d’alta importància. Qui ho fa cal que es 

prengui el seu temps, que ho consulti (sobretot amb els membres de l’equip) i que ho 

valori: prendre una decisió èticament prudent. El nomenament ha d’anar encaminat a 

buscar el professional més adequat per a dirigir aquell concret equip. Massa sovint qui 

nomena busca més la complicitat, amb qui m’entendré millor, qui em farà més cas, 

algú que no em doni problemes, algú que no em faci ombra, alguna persona sense una 

situació laboral estable que replicarà menys... 


