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El Consell Directiu del Cos Facultatiu, un òrgan
centenari amb esperit renovador
En les últimes eleccions al Consell Directiu del Cos Facultatiu (CDCF) un equip format per
set facultatius van ser escollits com a representants de la professió mèdica a Sant Pau.
Com a reflex dels temps en els que vivim, el CDCF està format majoritàriament per
metgesses, cinc de set.
Els nous membres del CDCF volen donar més visibilitat a la feina que fan com a equip i
tenen la intenció d’implicar-se proactivament en els nous projectes que engeguin durant
els dos anys de mandat. Tenen voluntat de treball en equip i les decisions que presentin
davant els facultatius i les diferents direccions de l’Hospital volen prendre-les de forma
col·legiada.
El nou equip del CDCF
El nou Consell Directiu del Cos Facultatiu (CDCF) està format per la presidenta, Dra.
Marta Simó del Servei de Ginecologia i Obstetrica, la secretària, Dra. Cristina Gómez del
Servei de Patologia Digestiva, i pels vocals de docència, Dra. Carme Medina de
Ginecologia i Obstetrícia, de credencials, Dra. Elisenda Moliner de Pediatria, de recerca,
Dr. Joan Carles Souto d’Hematologia, de qualitat assistencial, Dra. Pilar Paniagua
d’Anestesiologia, i drets laborals, Dr. Cándido Juárez d’Immunologia, alhora president de
l’Associació Professional del Cos Facultatiu.
El CDCF per demostrar la voluntat de treball en equip davant tot l’Hospital, en el moment
de realitzar aquesta entrevista es va voler presentar alhora, és a dir, les opinions aquí
recollides representen la veu de tot el grup.
Quin és el vostre paper a Sant Pau?
Hem de ser corresponsables del futur de la Institució. Volem proposar solucions i noves
idees a l’organització de l’Hospital i per això hem elaborat un Pla Estratègic que emmarca
la nostra actuació durant els dos anys de mandat. El nostre Pla Estratègic està en línia del
de la Institució i en aquest sentit ens ha ajudat molt que la gerència de l’Hospital hagi
presentat recentment el Pla Estratègic de l’Hospital de Sant Pau a tots els professionals
del centre.
Què voleu aportar de nou?
Volem canviar formats. Volem treballar en equip de debò i representar a tots els
companys de professió de l’Hospital. Per a nosaltres és un honor treballar per a tots el
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metges de Sant Pau. També voldríem tenir més impacte en la professió i que els
professionals comptessin amb nosaltres per tot allò en el que creguin que els hi podem
ajudar. Ens agradaria molt que els professionals participessin en el futur de la Institució i
això només s’aconsegueix amb la implicació de tots. Volem que el CDCF sigui un òrgan
d’acord amb el seu temps, amb influència en les decisions de futur i això comporta un
repte per tot l’equip.

Com preteneu abordar aquesta nova visió del CDCF?
El CDCF som els representants dels professionals mèdics dins i fora de la casa. No som
càrrecs executius ni remunerats. Ens reunim periòdicament amb els òrgans de direcció de
l’Hospital per a participar de les decisions, ens reunim amb els delegats dels Serveis i
moltes altres tasques, però necessitem que ens visualitzin, que tots els professionals de
Sant Pau ens coneguin i sàpiguen què fem i qui som.
Volem treballar de cara enfora i informar als nostres companys de tot allò que anem fent
per visualitzar la nostra feina i aconseguir les aportacions necessàries per enriquir la feina
que fem dia a dia.
En aquest moment i superades certes dificultats trobem necessari que la professió
participi en les directrius de l’Hospital. La nostra participació l’entenem com una
col·laboració qualificada amb la direcció de l’Hospital. Ens veiem com a col·laboradors, no
pas com a competidors.
Quina ha estat l’acollida que heu tingut?
Malauradament hi ha molts professionals que no coneixen el CDCF. Un dels nostres
objectius és aconseguir diferents vies de comunicació amb els facultatius per poder
entendre i rebre els nostres companys. Ens hem de guanyar la confiança dels
professionals de l’Hospital a base d’agilitzar les seves sol·licituds i vertebrar un lideratge
basat en la participació. Aquest és un dels punts importants del Pla Estratègic del CDCF.
Per acabar, podríeu assenyalar els aspectes més importants del Pla Estratègic que
heu dissenyat entre tot l’equip?
El Pla Estratègic marca les línies principals definides pels membres del CDCF.
Ens hem marcat com a missió i objectius situar i mantenir l’Hospital en el nivell màxim de
qualitat assistencial i resultats clínics. En aquest sentit és bàsic que la docència i la
recerca vagin alineades. També volem deixar palès que estem compromesos en la
col·laboració directa amb la Direcció de Sant Pau i el Patronat de la Institució per tal de
remar tots junts pel bon funcionament de l’Hospital.
Per aconseguir les anteriors fites volem emprar com a marc de referència el
professionalisme mèdic com a compromís deontològic, en tant que contracte individual
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metge pacient, però també com a contracte social, és a dir, que el compromís per
l’aprenentatge i la cerca de l’excel·lència en les actituds i les aptituds tingui un retorn no
només en l’individu malalt, sinó també en la societat.
Els objectius generals que ens hem marcat són participar en la planificació i el
desenvolupament de l’Hospital en els àmbits assistencial, docent i de recerca; contribuir al
bon funcionament representatiu del col·lectiu participant en les votacions per anomenar
els representants del Cos Facultatiu, a les comissions i als grups de treball que es creïn a
Sant Pau. També volem avaluar les propostes de reforma del reglament del Cos
Facultatiu, si s’escau, per la seva aprovació per part del Patronat, i respectar i fer
respectar el reglament vigent del Cos Facultatiu. Aquests objectius estan detallats segons
diferents àrees: assistencial, formativa i de recerca.
Pel que fa a les línies estratègiques hem d’incidir en el lideratge i la participació dels
facultatius en el futur de la Institució, el desenvolupament professional, la docència, la
recerca i la qualitat.
Per resumir molt breument, el CDCF amb aquest Pla estratègic vol incidir en tot allò que
sigui possible per garantir el bon funcionament de l’Hospital des de la vessant
professional. Intentem escoltar i entendre les necessitats dels facultatius, ajudar en
diferents àmbits, aportar opinions i criteris que al nostre judici vagin en benefici de tot Sant
Pau.
Correu electrònic: CDCF@santpau.cat
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