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NNeellllaa  pprroodduuzziioonnee  cciinneemmaattooggrraaffiiccaa  ee  tteelleevviissiivvaa  ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeell  CCaappoossaallaa,,  oo  ddeellll’’iinnffeerrmmiieerree  
ccoooorrddiinnaattoorree  sseeccoonnddoo  uunn’’aacccceezziioonnee  ppiiùù  aaddeegguuaattaa  aallllee  ffuunnzziioonnii  cchhee  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  pprroopprriiee  ddii  
qquueessttoo  pprrooffeessssiioonniissttaa,,  ttrroovvaa  uunn  mmiinnoorree  rriissccoonnttrroo  rriissppeettttoo  aallllee  rriiccoorrrreennttii  ee  ssppeessssoo  ppooccoo  ffeelliiccii  
ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnii  iinnffeerrmmiieerriissttiicchhee..  
TTuuttttaavviiaa  iill  rruuoolloo  ddii  CCaappoossaallaa,,  ssttoorriiccaammeennttee  rraaddiiccaattoo,,  sseemmbbrraa  ggooddeerree  ddii  uunnaa  aaddeegguuaattaa  
ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ssoocciiaallee  ssiiaa  nneellll’’iiccoonnooggrraaffiiaa  cciinneemmaattooggrraaffiiccaa  ssiiaa  nneellllaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeeii  nnoonn  aaddddeettttii  aaii  
llaavvoorrii..  

LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  uunnaa  ddiirriiggeennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ccoonn  pprreerrooggaattiivvee  ddiiddaattttiiccoo  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ffuu  
tteeoorriizzzzaattaa  eedd  iissttiittuuiittaa  ddaallllaa  sstteessssaa  FFlloorreennccee  NNiigghhttiinnggaallee  aaggllii  aallbboorrii  ddeell  nnuurrssiinngg  qquuaallee  pprreemmeessssaa  
iinnddiissppeennssaabbiillee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  aarrmmoonniiccoo  ee  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  uunnaa  ddiisscciipplliinnaa  ssaanniittaarriiaa  ttaannttoo  iinnnnoovvaattiivvaa  
nneellllee  ssuuee  mmooddaalliittàà  ddii  aaffffrroonnttaarree  ll’’aassssiisstteennzzaa  aall  ppaazziieennttee  qquuaannttoo  eeffffiiccaaccee  ccoommee  ssttaattiissttiiccaammeennttee  
ddiimmoossttrraattoo  ddaaggllii  ssttuuddii  ddii  pprreevvaalleennzzaa  eeffffeettttuuaattii  nneellllaa  GGuueerrrraa  ddii  CCrriimmeeaa  ddaallllaa  sstteessssaa  NNiigghhttiinnggaallee..  
      IInn  IIttaalliiaa  llee  pprriimmee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  LLeeggggee  ssuullll’’iissttiittuuzziioonnee  ddeellllee  ssccuuoollee  ccoonnvviittttoo  ppeerr  iinnffeerrmmiieerree  
pprrooffeessssiioonnaallii  RR..DD..  11883322//2255  ee  RR..DD..  22333300//2299,,  oollttrree  iill  bbiieennnniioo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeell  
ddiipplloommaa  ddii  iinnffeerrmmiieerraa  pprreevveeddeevvaannoo  uunn  tteerrzzoo  aannnnoo  ddii  ccoorrssoo  ppeerr  ll’’aabbiilliittaazziioonnee  aa  ffuunnzziioonnii  ddiirreettttiivvee..  
IIll  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii  iinnffeerrmmiieerrii,,  aauussiilliiaarrii  ee  ppaazziieennttii,,  ddeell  rriissppeettttoo  ddeeii  rruuoollii,,  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  
ddoommeessttiiccoo  aallbbeerrgghhiieerraa  ddeellllee  uunniittàà  ooppeerraattiivvee  vveenniivvaa  nneellllaa  qquuaassii  ttoottaalliittàà  ddeeii  ccaassii  aaffffiiddaattoo  aa  ppeerrssoonnaallee  
rreelliiggiioossoo  cchhee  ccoonn  ggrraannddee  vviissiibbiilliittàà  iinnccaarrnnaavvaa  nneellllaa  ccaattttoolliicciissssiimmaa  IIttaalliiaa  qquueellll’’iiddeeaallee  vvooccaazziioonnaallee  ddii  
ddeeddiizziioonnee  aaii  ssooffffeerreennttii  ccoonniiuuggaattoo  aall  rriiggoorree  qquuaassii  ddaa  oorrddiinnee  mmoonnaassttiiccoo  ccoonn  ccuuii  ttaallee  rruuoolloo  vveenniivvaa  
rriiccooppeerrttoo  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  iimmpprroonnttaattaa  aallll’’aauuttaarrcchhiiaa  ccoommee  ssii  
ccoonnvveenniivvaa  iinn  qquueell  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonntteessttoo  ssttoorriiccoo  ddeell  nnoossttrroo  PPaaeessee..  
UUnn’’iiccoonnaa  ccuuii  ssii  rreennddee  uunn  ttrriibbuuttoo  nneellllee  sseeqquueennzzee  ttrraattttee  ddaa  ““AAddddiioo  aallllee  aarrmmii””  nneellllee  ppoocchhee  bbaattttuuttee  ddeellllaa  
SSuuoorraa  CCaappoossaallaa  ddeell  RReeppaarrttoo  ddii  cchhiirruurrggiiaa  ddeellll’’OOssppeeddaallee  MMaaggggiioorree  ddii  MMiillaannoo  iinn  ccuuii  vviieennee  rriiccoovveerraattoo  iill  
pprroottaaggoonniissttaa  ddeell  ffiillmm..  

SSuuoorree  CCaappoossaallaa  qquuiinnddii,,  cchhee  qquuaalluunnqquuee  ffoossssee  ll’’oorriieennttaammeennttoo  ddeeii  ssoottttooppoossttii  oo  ddeeii  ppaazziieennttii  ssoottttoo  iill  
pprrooffiilloo  ccoonnffeessssiioonnaallee  oo  ppoolliittiiccoo,,  ccoossttiittuuiivvaannoo  ppeerr  ttuuttttii  uunn  ccaappoossaallddoo  iimmpprreesscciinnddiibbiillee,,  aall  ccuuii  rriissppeettttoo  eedd  
aapppprreezzzzaammeennttoo  ssii  ddeevvee  aannccoorr  ooggggii  ppaarrttee  ddeellllaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddii  rriigguuaarrddoo  rriisseerrvvaattaa  ddaa  mmoollttii  uutteennttii  
ddeell  sseerrvviizziioo  ssaanniittaarriioo  aallllaa  ffiigguurraa  ddeell  CCaappoossaallaa..  

LLoo  ssvviilluuppppoo  nneell  ppeerriiooddoo  ppoosstt  --  bbeelllliiccoo  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddeelllloo  ssttaattoo  ssoocciiaallee  eedd  iill  pprrooggrreessssoo  sscciieennttiiffiiccoo  
ee  tteeccnnoollooggiiccoo  ddeellllaa  mmeeddiicciinnaa  ppoorrttòò  nneellll’’IIttaalliiaa  ddeell  bboooomm  eeccoonnoommiiccoo  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  aaffffiinnaarree  llee  
ccaappaacciittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ccoonn  ll’’iinnaauugguurraazziioonnee  ddeellllee  pprriimmee  ssccuuoollee  
uunniivveerrssiittaarriiee  ddiirreettttee  aa  ffiinnii  ssppeecciiaallii  ddeeddiiccaattee  aallllaa  ddiirriiggeennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa..  
IInn  aammbbiittoo  pprrooffeessssiioonnaallee  llee  lleeggggii  ddii  rriiffoorrmmaa  oossppeeddaalliieerraa  ddeellllaa  ffiinnee  ddeeggllii  aannnnii  ’’6600  aavveevvaannoo  ddeelliinneeaattoo  ii  
pprrooffiillii  ddeell  ccaappoossaallaa  ee  ddeell  ddiirriiggeennttee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo,,  mmeennttrree  iill  ccrreesscceennttee  ffaabbbbiissooggnnoo  ddii  ppeerrssoonnaallee  ddii  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  aavveevvaa  ccooiinncciissoo  ccoonn  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  nneell  ccoommppaarrttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  llaaiiccoo..  

LLaa  ffiigguurraa  ddeell  ccaappoossaallaa  iinnqquuaaddrraattaa  aallll’’aarrtt..  88  ddeell  DD..PP..RR..  nn°°  112288//6699  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  
ssaanniittaarriioo  aauussiilliiaarriioo,,  vveenniivvaa  ggeerraarrcchhiiccaammeennttee  ssoottttooppoossttaa  aall  pprriimmaarriioo  eedd  aall  ppeerrssoonnaallee  mmeeddiiccoo  
ssttrruuttttuurraattoo,,  ccoonn  aattttrriibbuuzziioonnii  lliimmiittaattee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  eedd  aauussiilliiaarriioo  ddeellll’’uunniittàà  
ooppeerraattiivvaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssuull  ccoonnttrroolllloo  ddii  uunnaa  sseerriiee  ddii  vvaarriiaabbiillii  ddii  ccaarraatttteerree  ddoommeessttiiccoo  
aallbbeerrgghhiieerroo..  

UUnn  qquuaaddrroo  ccoommpplleessssiivvoo  aannccoorraa  ddiissttaannttee  ddaallllaa  ccooeevvaa  iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  ccaappoossaallaa  ssttaattuunniitteennssee  
pprrooppoossttaa  iinn  ““QQuuaallccuunnoo  vvoollòò  ssuull  nniiddoo  ddeell  ccuuccuulloo””,,  bbeenn  lloonnttaannaa  ddaallll’’iinnccaarrnnaarree  uunn  mmooddeelllloo  
aassssiisstteennzziiaallee  ppoossiittiivvoo,,  mmaa  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  aauuttoorriittàà,,  aauuttoonnoommiiaa  ee  ddiissccrreezziioonnaalliittàà  nneellllaa  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ppeerrccoorrssoo  rriieedduuccaattiivvoo  ddeeii  pprroopprrii  ppaazziieennttii..          

IInn  IIttaalliiaa  iill  DD..PP..RR..  nn°°  222255//7744,,  ccoonnssiiddeerraattoo  ppeerr  ii  vviinnccoollii  mmaannssiioonnaarriiaallii  eedd  iill  ggiiooggoo  ddeellll’’aauussiilliiaarriieettàà  
ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa,,  iinnccoommiinncciiaavvaa  ccoommuunnqquuee  aa  rriiccoonnoosscceerree  aallll’’iinnffeerrmmiieerree  pprreerrooggaattiivvee  
ssuullllaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  pprroopprrii  ppiiaannii  ddii  llaavvoorroo,,  ll’’aassssiisstteennzzaa  ccoommpplleettaa  aallll’’iinnffeerrmmoo,,  ll’’eedduuccaazziioonnee  
ssaanniittaarriiaa,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  rriiuunniioonnii  ddii  ggrruuppppoo  ee  rriicceerrcchhee,,  rriiccoonnoosscceennddoo  iimmpplliicciittaammeennttee  llaa  
pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ccaammbbiiaammeennttoo  iinn  iittiinneerree  ppeerr  iill  ggrruuppppoo  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo..  



QQuueessttoo  ssvviilluuppppoo,,  ddeessttiinnaattoo  aa  rriimmaanneerree  aa  lluunnggoo  ddiissccoonnoosscciiuuttoo  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  nnoorrmmaattiivvoo,,  aannddaavvaa  
ggrraadduuaallmmeennttee  aa  ssttrruuttttuurraarrssii  iinn  uunnaa  ccrreesscceennttee  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ee  ddii  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  nneeggllii  aassppeettttii  oorrggaanniizzzzaattiivvii,,  nneeii  rraappppoorrttii  ccoonn  ll’’uutteennzzaa  ee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ggrruuppppii  
pprrooffeessssiioonnaallii  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  ccrreesscceennttee  ccoommpplleessssiittàà  ggeessttiioonnaallee  aappppoorrttaattoo  ddaallllaa  lleeggggee  883333//7788..  
  DDaall  ffeerrmmeennttoo  ccuullttuurraallee  aaii  vveerrttiiccii  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee  ee  ddaallll’’eessiiggeennzzaa  ddii  rriissppoonnddeerree  iinn  mmooddoo  ppiiùù  aatttteennttoo  
aaii  bbiissooggnnii  ddeeggllii  aassssiissttiittii  ssttaavvaa  pprreennddeennddoo  ffoorrmmaa  uunnaa  ccoonncceezziioonnee  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo    
cchhiiaammaattaa  aa  vvaalliiccaarree  sseemmpprree  ppiiùù  ssppeessssoo  ii  ccrriitteerrii  ddii  ggeessttiioonnee  sseemmpplliiccee  ddii  uunn  rreeppaarrttoo  oossppeeddaalliieerroo,,  
iinntteerrffaacccciiaannddoossii  ccoonn  aallttrree  rreeaallttàà,,  ssppeessssoo  ccoonn  ccoommppiittii  ddii  ggrraannddee  ddeelliiccaatteezzzzaa  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ccoommee  
nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ttrraappiiaannttoollooggiiccaa  pprrooppoossttaa  ddaa  AAllmmooddoovvaarr  iinn  ““TTuuttttoo  ssuu  mmiiaa  mmaaddrree””..  
UUnnaa  ffiigguurraa  pprrooffeessssiioonnaallee  ee  ggeessttiioonnaallee  cchhee  ccoonn  ll’’aazziieennddaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ssaanniittaarriiee  iinnttrrooddoottttaa  
iinn  IIttaalliiaa  ddaaii  DDeeccrreettii  550022//9922  ee  551177//9933  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  aassssuummeerree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  uunn  mmaannaaggeemmeenntt  
iinntteerrmmeeddiioo  ddii  iinndduubbbbiioo  vvaalloorree  ssttrraatteeggiiccoo,,  ooggggeettttoo  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo,,  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  
ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  iinn  uunn  ssiisstteemmaa  pprreemmiiaannttee  aazziieennddaallee..  
MMoollttii  iinnffeerrmmiieerrii  ccoooorrddiinnaattoorrii  ppoossssoonnoo  rriiccoonnoosscceerrssii  ooggggii  iinn  cciirrccoossttaannzzee  ddeell  ttuuttttoo  ssoovvrraappppoonniibbiillii  aa  
qquueellllee  iinn  ccuuii  CCaarrooll  HHaatthhwwaayy,,  ll’’iinnffeerrmmiieerraa  ccoooorrddiinnaattrriiccee  ddeellllaa  sseerriiee  EE--RR,,  vviieennee  rriittrraattttaa  mmeennttrree  ssii  
ooccccuuppaa  ddii  pprroobblleemmii  ddii  fflleessssiibbiilliittàà  ddeellllaa  ttuurrnniissttiiccaa,,  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  ddii  aassppeettttii  ddii  
aassssiisstteennzzaa  iinnddiirreettttaa,,  ddii  ccoonnffrroonnttoo  aappeerrttoo  ccoonn  aallttrrii  pprrooffeessssiioonniissttii  ee  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  ii  
ccoollllaabboorraattoorrii  nneellllaa  ssoolluuzziioonnee  ddii  iinnnnuummeerreevvoollii  pprroobblleemmii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  cchhee  ppuunnttuuaallmmeennttee  ttoorrnnaannoo  aa  
mmaanniiffeessttaarrssii  dduurraannttee  llaa  ssuuaa  aasssseennzzaa..  
PPuurr  ccoonn  ttaallii  rriissccoonnttrrii,,  lluussiinngghhiieerrii  ssee  rraappppoorrttaattii  aadd  uunnaa  rreeaallttàà  ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  ccoonnssiiddeerraattaa  
aallll’’aavvaanngguuaarrddiiaa  ccoommee  qquueellllaa  nnoorrddaammeerriiccaannaa,,  qquueesstt’’uullttiimmaa  ffaassee  ddeell  pprroocceessssoo  eevvoolluuttiivvoo  ddeellllaa  
ffuunnzziioonnee  ddeell  ccoooorrddiinnaattoorree  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  nnoonn  ppuuòò  aadd  ooggggii  ccoonnssiiddeerraarrssii  ppiieennaammeennttee  ccoommppiiuuttaa  aanncchhee  
aallllaa  lluuccee  ddeellllee  ddiiffffiiccoollttàà  ddeerriivvaannttii  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddaallllee  iinnnnoovvaazziioonnii  ssoossttaannzziiaallii  
iinnttrrooddoottttee  nneellll’’uullttiimmoo  ddeecceennnniioo  ddaallllee  rriiffoorrmmee  rreellaattiivvee  iill  pprrooffiilloo  pprrooffeessssiioonnaallee  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  
ddeellll’’iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa..  
IIll  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  iinnttrrooddoottttoo  ddaa  LLeeggggii  ffoonnddaammeennttaallii  ccoommee  iill  DDMM  nn°°  773399//9944,,  llaa  LLeeggggee  nn°°  4422//9999,,    llaa  
LLeeggggee  nn°°  225511//22000000,,  ee  ddaall  DDII  0022//0044//22000011,,    ppuurr  rriiccoonnoosscceennddoo  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ggiiàà  iinn  ppaarrttee  ccoonnssoolliiddaattaa  
ddaallllaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  hhaannnnoo  iiddeennttiiffiiccaattoo  uunn  pprreecciissoo  aammbbiittoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  ggllii  iinnffeerrmmiieerrii,,  
aabbbbaatttteennddoo    llaa  rriiggiiddaa  ttaabbeellllaa  mmaannssiioonnaarriiaallee  ee  ccoonnffiigguurraannddoo  aadd  eessssii,,  ttrraa  nnoonn  ppoocchhee  rreessiisstteennzzee,,    uunn  
ccoonntteessttoo  aassssaaii  ppiiùù  ccoommpplleessssoo  ee  pprroobblleemmaattiiccoo  rriissppeettttoo  aall  ppaassssaattoo  ssiiaa  nneellll’’eesspprreessssiioonnee  tteeccnniiccoo  
pprrooffeessssiioonnaallee  ssiiaa  nneellll’’aapppprroocccciioo  ggeessttiioonnaallee..  

  
LLaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  FFeeddeerraazziioonnee  ddeeii  CCoolllleeggii  IIPPAASSVVII  ddeellllee  rriinnnnoovvaattee  eessiiggeennzzee  

ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ccooggnniittiivvoo  rriicchhiieessttee  aaii  ccoooorrddiinnaattoorrii  iinnffeerrmmiieerriissttiiccii  ppeerr  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddii  qquueessttaa  ffiigguurraa  
nneevvrraallggiiccaa  aall  sseerrvviizziioo  ddeellll’’uutteennzzaa  eedd  aa  ggaarraannzziiaa  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee,,  hhaa  ppoorrttaattoo  aallll’’aattttiivvaazziioonnee  aa  ppaarrttiirree  
ddaallll’’aannnnoo  aaccccaaddeemmiiccoo  22000033//22000044  ddeeii  mmaasstteerr  uunniivveerrssiittaarrii  ddii  pprriimmoo  lliivveelllloo  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  
iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ppeerr  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo,,  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffoorrnniirree  aaii  pprroopprrii  iissccrriittttii  ggllii  ssttrruummeennttii  
iiddoonneeii  aallllaa  ccooppeerrttuurraa  ddii  ttaallee  rruuoolloo  nneellll’’aattttuuaallee  ccoonntteessttoo,,  iinnnnaallzzaannddoo  llaa  pprreeppaarraazziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa,,  
mmeettooddoollooggiiccaa  ee  ggeessttiioonnaallee  ddii  qquueessttee  ffiigguurraa..    

GGllii  iinnffeerrmmiieerrii  ccoooorrddiinnaattoorrii  ccoossìì  ffoorrmmaattii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ooccccuuppaattii  nneellllaa  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ccoommee  
ddoocceennttii  oo  rreessppoonnssaabbiillii  ddii  ttiirroocciinniioo  oo  rriiccoopprriirree  ffuunnzziioonnii  ggeessttiioonnaallii  ccoommee  ccoommppoonneennttii  ddii  uunn  sseerrvviizziioo  
iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo,,  aanncchhee  ssee  ll’’aalliiqquuoottaa  ppiiùù  ccoonnssiisstteennttee  ddii  qquueessttii  pprrooffeessssiioonniissttii  vviieennee  cchhiiaammaattaa  aa  
ssvvoollggeerree  llaa  pprroopprriiaa  ffuunnzziioonnee  nneell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ddii  uunniittàà  ooppeerraattiivvee  ssoocciioo  
ssaanniittaarriiee..    

SSii  ttrraattttaa  iinn  qquueesstt’’uullttiimmoo  ccaassoo  ddii  uunn  rruuoolloo  iinntteerrppoossttoo  ttrraa  llaa  ddiirriiggeennzzaa  ee  iill  ccoonntteessttoo  tteeccnniiccoo  
ooppeerraattiivvoo,,  uunn  ppuunnttoo  ddii  aattttrriittoo  ttrraa  iissttaannzzee  ssppeessssoo  ddiivveerrggeennttii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonncciilliiaattee  ppeerr  
ggaarraannttiirree  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ee  llaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa,,  uunnoo  ssnnooddoo  ccrruucciiaallee  nneeii  fflluussssii  ccoommuunniiccaattiivvii  ““ttoopp  
ddoowwnn  ee  bboottttoomm  uupp””  ttrraa  llee  ccoommppoonneennttii  aazziieennddaallii..  
AAllll’’aaddeegguuaammeennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  aa  ccuuii  ssii  èè  lleennttaammeennttee  aaddddiivveennuuttii  ooccccoorrrree  
oorraa  ffaarr  ccoorrrriissppoonnddeerree  uunnaa  ssvvoollttaa  nneeii  ccrriitteerrii  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ee  ddeell  mmaannaaggeemmeenntt  
iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  cchhee  ccoonnsseennttaa  ddii  vvaalloorriizzzzaarree  qquueessttoo  ppootteennzziiaallee  pprrooffeessssiioonnaallee  nneellll’’iinntteerreessssee  
ddeellll’’uutteennzzaa  ee  ddeellllee  sstteessssee  aazziieennddee..  
QQuueessttoo  pprroocceessssoo  nnoonn  ddeevvee  ssoolloo  ccoorrrriissppoonnddeerree  aadd  aaddeegguuaammeennttii  nnoorrmmaattiivvii  oo  ccoonnttrraattttuuaallii,,  ccoommuunnqquuee  
iimmpprreesscciinnddiibbiillii,,  mmaa  ddeevvee  ccooiinnvvoollggeerree  llaa  ccoosscciieennzzaa  ddii  ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  ccooiinnvvoollttii,,  iinn  aammbbiittoo  ssaanniittaarriioo,,  
ppoolliittiiccoo  eedd  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ppeerr  ssuuppeerraarree  aannttiicchhee  rreessiisstteennzzee,,  iinnssiittee  ppuurrttrrooppppoo  ttrraa  ggllii  sstteessii  iinnffeerrmmiieerrii,,  
aadd  uunn  ccaammbbiiaammeennttoo  oorrmmaaii  rreessoo  nneecceessssaarriioo  ddaall  mmuuttaammeennttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ssoocciioo  --  eeccoonnoommiicchhee..  



NNoonn  aavvrreebbbbee  sseennssoo  ffoorrmmaarree  oonneerroossaammeennttee  aa  lliivveelllloo  uunniivveerrssiittaarriioo  iill  ppeerrssoonnaallee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  
mmaanntteenneennddoo  nneellllaa  rreeaallttàà  iinnaalltteerraattii  ii  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  qquuaalliittaattiivvaa  ee  qquuaannttiittaattiivvaa  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  
eerrooggaattee  ddaa  qquueessttii  ooppeerraattoorrii  ssaanniittaarrii..      
UUnnaa  ffoorrmmaazziioonnee  uunniivveerrssiittaarriiaa  ddii  aallttoo  lliivveelllloo  cchhee  mmeettttaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddii  qquueessttii  pprrooffeessssiioonniissttii  
ccoonnoosscceennzzee  mmaannaaggeerriiaallii  nneell  pprroopprriioo  ssppeecciiffiiccoo  sseettttoorree,,  ssttrruummeennttii  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee  eeccoonnoommiiccoo  
ffiinnaannzziiaarriiaa,,  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii  iinntteerrnnii  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa,,  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  
ccrreesscciittaa  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  ddii  rriilleevvaazziioonnee  ddeell  ““cclliimmaa””  ddii  ssooddddiissffaazziioonnee  ttrraa  ii  cclliieennttii  iinntteerrnnii  eedd  eesstteerrnnii  aa  ccuuii  
ssii  rriivvoollggee  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  vvaanniiffiiccaattaa  ddaallll’’aasssseerrvviimmeennttoo  aallllee  ccoonnssuueettuuddiinnii  ddii  uunn  
ssiisstteemmaa  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ccoonnssoolliiddaattoo  mmaa  ttrrooppppoo  ssppeessssoo  ppooccoo  aapppprroopprriiaattoo,,  eeffffiiccaaccee  eedd  eeffffiicciieennttee..    

AAllllaa  lluuccee  ddii  qquueessttee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  aappppaarree  qquuaannttoommeennoo  iinnaapppprroopprriiaattaa  llaa  sscceellttaa  iissttiittuuzziioonnaallee  ddii  
iinnsseerriirree  ll’’iinnffeerrmmiieerree  ccoooorrddiinnaattoorree  nneell  ccaallccoolloo  ddeell  mmiinnuuttaaggggiioo  ddii  aassssiisstteennzzaa  ppeerr  llaa  ssttiimmaa  ddeell  
ffaabbbbiissooggnnoo  ddii  ppeerrssoonnaallee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ccoonn  ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  uunnaa  ppeerrcceennttuuaallee  ppaarrii  aall  9900%%  rriissppeettttoo  
aallll’’eerrooggaazziioonnee  ddiirreettttaa  ddii  pprreessttaazziioonnii  aassssiisstteennzziiaallii..    
LL’’iinnffeerrmmiieerree  ccoooorrddiinnaattoorree  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ppiiuuttttoossttoo  eesssseerree  nnoorrmmaattiivvaammeennttee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ccoommee  iill  
rreessppoonnssaabbiillee  aa  lliivveelllloo  iinntteerrmmeeddiioo  ddeellllaa  aaddeegguuaattaa  rriissppoossttaa  iinn  tteerrmmiinnii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  aall  bbiissooggnnoo  ddii  
aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  eesspprreessssoo  ddaallll’’uutteennzzaa,,  vvaalluuttaattoo  ssuu  pprreessuuppppoossttii  eeppiisstteemmoollooggiiccii,,  sscciieennttiiffiiccii  
eedd  ooppeerraattiivvii  cchhee  ssiiaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  ll’’eerrooggaazziioonnee  ddii  uunnaa  pprreessttaazziioonnee  aapppprroopprriiaattaa,,  eeffffiiccaaccee  
eedd  eeffffiicciieennttee  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  eeccoonnoommiicciittàà  aazziieennddaallee  eedd  aall  tteemmppoo  sstteessssoo  ppeerrcceeppiittaa  qquuaalliittaattiivvaammeennttee  
aaddeegguuaattaa  ddaallll’’uutteennzzaa..    
SSii  rriicchhiieeddee  uunnaa  ddiiffffiicciillee  eevvoolluuzziioonnee  ccuullttuurraallee  aaii  pprrooffeessssiioonniissttii  ddeell  sseettttoorree  ssaanniittaarriioo  iinn  ccuuii  cciiaassccuunnoo  ssii  
ffaacccciiaa  ccaarriiccoo  ddeellllee  pprroopprriiee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssiinneerrggiizzzzaannddoo  llee  rriissoorrssee  ppeerr  mmiigglliioorraarree  ll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeellllee  
pprroopprriiee  pprreessttaazziioonnii,,    ppeerr  aauummeennttaarree  iill  ggrraaddoo  ddii  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeellll’’uutteennzzaa  ee  ppeerr  aaccccrreesscceerree  iinn  sseennssoo  
eeccoollooggiiccoo,,  oovvvveerroo  gglloobbaallmmeennttee  ssoosstteenniibbiillee,,  ll’’iimmppaattttoo  ddii  qquueessttee  aattttiivviittàà  ssuullll’’aammbbiieennttee..  
LLaa  ttiittoollaarriittàà  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaallllaa  lleeggggee  aaggllii  iinnffeerrmmiieerrii  ddeevvee  
eesssseerree  rreecceeppiittoo  iinnnnaannzziittuuttttoo  ddaa  qquueessttii  ooppeerraattoorrii  ssaanniittaarrii  ccoommee  iill  pprreessuuppppoossttoo  nnoonn  ssoolloo  ddeellllaa  
rriivveennddiiccaazziioonnee  ddii  uunn’’aarreeaa  ddii  ssppeecciiffiiccaa  ccoommppeetteennzzaa  mmaa  ppeerr  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddeellllee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddaa  
qquueessttoo  ddeerriivvaannttii,,  iinn  ffuunnzziioonnee  ssoopprraattttuuttttoo  ddeeii  ffoonnddaammeennttii  eeppiisstteemmoollooggiiccii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
rriiccoonnoosscciiuuttii  iinn  pprriimmiiss  ddaaggllii  iinnffeerrmmiieerrii  sstteessssii..  
DDoommaannddaarrssii  ssee  ll’’iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  èè  uunnaa  sscciieennzzaa  aappppaarree  lleeggiittttiimmoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllee  
ccaarraatttteerriissttiicchhee  pprraaggmmaattiicchhee  ddii  qquueessttaa  pprrooffeessssiioonnee  nnoottaa  aallllaa  ggeennttee  ccoommuunnee  mmaa  aanncchhee  aaggllii  aaddddeettttii  
ddeell  sseettttoorree  ppeerr  ll’’aassppeettttoo  aassssiisstteennzziiaallee  ddiirreettttoo,,  pprraattiiccoo,,  ee  sseeccoonnddoo  aallccuunnii  ddii  bbaassssoo  pprrooffiilloo..  

LL’’iimmmmaaggiinnee  ddeellll’’iinnffeerrmmiieerree,,  iiddeennttiiffiiccaattoo  ccoommee  eesseeccuuttoorree  ddii  oorrddiinnii  ee  ttoottaallmmeennttee  ddiippeennddeennttee  ddaallllaa  
ffiigguurraa  mmeeddiiccaa  nneellllaa    ccoonncceezziioonnee  mmaannssiioonnaarriiaallee,,  oo  aall  ppiiùù  ccoonncceeppiittoo  ccoommee  mmeellaannccoonniiccaa  ffiigguurraa  
ccaarriittaatteevvoollee  vvoottaattaa  aall  ddiissbbrriiggoo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  mmeennoo  nnoobbiillii  ddeellllaa  ffiissiicciittàà  uummaannaa  nneeggllii  iinnffeerrmmii,,  aappppaarree  
ppooccoo  iimmpprroonnttaattaa  aa  ccrriitteerrii  ddii  sscciieennttiiffiicciittàà..  
EEdd  èè  pprroopprriioo  llaa  ssccaarrssaa  ccoosscciieennzzaa  ddeellllaa  sscciieennttiiffiicciittàà  ddii  ttaallee  ddiisscciipplliinnaa  nnoonn  ssoolloo  nneellll’’ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa  
mmaa  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ttrraa  ggllii  iinnffeerrmmiieerrii  sstteessssii  cchhee  ppeennaalliizzzzaa  ll’’aauuttoossttiimmaa  pprrooffeessssiioonnaallee..  
DDii  ffaattttoo,,  aa  ffrroonnttee  ddii  uunn  ccoonnssoolliiddaattoo  ccoorrppuuss  ddii  tteeoorriiee  iinnffeerrmmiieerriissttiicchhee  ccaappaaccii  ddii  iinnffoorrmmaarree,,  uunniiffoorrmmaarree  
ee  rriiccoonndduurrrree  aadd  uunn  mmooddeelllloo  ccoonncceettttuuaallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ll’’aaggiirree  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ((qquuaalliiffiiccaattoo  nneell  dduuaalliissmmoo  
ddeell  rraappppoorrttoo  ttrraa  uummaanniittàà  eesspprriimmeennttee  uunn  bbiissooggnnoo  dd’’aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  eedd  uummaanniittàà  pprroonnttaa  aallllaa  
rriicceerrccaa  ddii  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  aadd  eessssoo)),,  qquueesstt’’uullttiimmoo  vviieennee  ggeessttiittoo  ffrreeqquueenntteemmeennttee  qquuaallee  aattttoo  tteeccnniiccoo,,  
eessaallttaannddoonnee  ccoommee  eelleemmeennttoo  qquuaalliiffiiccaannttee  llaa  ccoommpplleessssiittàà  eesseeccuuttiivvaa..  
LLaa  ppeerrddiittaa  oo  ll’’aasssseennzzaa  ddeellllaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddii  uunn  ffoonnddaammeennttoo  eeppiisstteemmoollooggiiccoo  aall  pprroopprriioo  aaggiirree  
ssvvuuoottaa  ddii  mmoollttii  ccoonntteennuuttii  llaa  pprreessttaazziioonnee  ccoonnssiiddeerraattaa,,  ppuurree  ssee  uuttiillee  nneellllaa  ccoonnttiinnggeennzzaa  ee  ccoonnddoottttaa  ccoonn  
ddeeddiizziioonnee  ee  ppeerriizziiaa  tteeccnniiccaa,,  llaasscciiaannddoo  aallll’’ooppeerraattoorree  ssoollttaannttoo  ppoocchhee  rraaggiioonnii  ddii  ssooddddiissffaazziioonnee  ccoommee  llaa  
ggrraattiittuuddiinnee  ddeell  ppaazziieennttee  eedd  iill  ppiiaacceerree  ddeerriivvaannttee  ddaallll’’aavveerr  rraaggggiiuunnttoo  uunn  oobbiieettttiivvoo  nneellll’’iinntteerreessssee  
ddeellll’’aassssiissttiittoo..  
CCoonnssiiddeerraarree  ll’’eesspprreessssiioonnee  ddeellllaa  sscciieennttiiffiicciittàà  ddeell  pprroopprriioo  aaggiirree  pprriinncciippaallmmeennttee  iill  ffrruuttttoo  ddii  rriicceerrcchhee  
bbiibblliiooggrraaffiicchhee  ddii  ccaarraatttteerree  tteeccnniiccoo  eeppiiddeemmiioollooggiiccoo,,  oo  ddeellllaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  uullttiimmee  rreevviissiioonnii  ddeellllaa  
lleetttteerraattuurraa  ssppeecciiaalliissttiiccaa  ssuu  aallccuunnee  pprroocceedduurree  ((sseennzzaa  iinn  aallccuunn  mmooddoo  vvoolleerr  ssmmiinnuuiirree  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellll’’  
EEBBNN))  eesspprriimmee  ll’’iinnaarriiddiimmeennttoo  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  eemmppaattiiccaa  ttrraa  ppaazziieennttee  eedd  iinnffeerrmmiieerree  ee  llaa  ccoorrrreettttaa  
ccoollllooccaazziioonnee  ddeellll’’iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ttrraa  llaa  sscciieennzzee  uummaannee  ppiiùù  cchhee  ttrraa  qquueellllee  nnaattuurraallii..  
RReeccuuppeerraarree  qquueessttaa  ddiimmeennssiioonnee  qquuaalliiffiiccaannttee  ppeerr  llaa  pprrooffeessssiioonnee  ee  iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ppeerr  rriiccoonndduurrrree  aadd  
uunn  lliivveelllloo  sscciieennttiiffiiccoo  ll’’aaggiirree  qquuoottiiddiiaannoo  nnoonn  èè  iimmpprreessaa  ffaacciillee  eesssseennddoossii  oorrmmaaii  ssccaavvaattoo  uunn  ssoollccoo  
pprrooffoonnddoo  ttrraa  iinnffeerrmmiieerrii  cclliinniiccii  ee  tteeoorriiccii  ddeellll’’iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa..  
  II  pprriimmii,,  sscchhiiaacccciiaattii  ddaallllee  mmoolltteepplliiccii  pprreessssiioonnii  qquuoottiiddiiaannee  ee  ppoossttii  iinn  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  ssccaarrssaa  oo  
aasssseennttee  ccoonnddiivviissiioonnee  ddeellllee  tteeoorriiee  sstteessssee,,  ppeerr  ppaarrttiittoo  pprreessoo,,  ppeerr  uunnaa  ffoorrmmaa  mmeennttaallee  ppooccoo  oorriieennttaattaa  



aallllaa  ssppeeccuullaazziioonnee  ffiilloossooffiiccaa,,  pprreeffeerriissccoonnoo  ffooccaalliizzzzaarrssii  ssuuggllii  aassppeettttii  nnaattuurraalliissttiiccii  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  
ttrroovvaannddoo  iinn  eessssii  iill  pprroopprriioo  ffoonnddaammeennttoo  sscciieennttiiffiiccoo  ee  llaa  pprroopprriiaa  ssooddddiissffaazziioonnee..  
II  sseeccoonnddii  rriinncchhiiuussii  nneellllaa  pprroopprriiaa  ttoorrrree  dd’’aavvoorriioo  aa  ddiippaannaarree  ddiilleemmmmii  oonnttoollooggiiccii  oorrmmaaii  sseemmpprree  ppiiùù  
ddiissttaannttii  ddaallllaa  rreeaallttàà  uummaannaa  eedd  iimmppeerrffeettttaa  aa  ccuuii  ttuuttttaavviiaa  llee  pprroopprriiee  tteeoorriiee  ssii  iissppiirraannoo..  
UUnnaa  ssiinneerrggiiaa  ttrraa  llaa  ccrreesscciittaa  ddeell  lliivveelllloo  ffoorrmmaattiivvoo  ddeeggllii  iinnffeerrmmiieerrii  ee  ddeeii  lloorroo  ccoooorrddiinnaattoorrii  ee  ddiirriiggeennttii,,  eedd  
uunnaa  ddiirriiggeennzzaa  ccoommppiiuuttaa  iinn  aammbbiittoo  cclliinniiccoo  ee  lleeggiissllaattiivvoo  ppoottrreebbbbee  nneeii  pprroossssiimmii  aannnnii  ppoorrttaarree  
aallll’’iinnnnaallzzaammeennttoo  ddeeggllii  ssttaannddaarrdd  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee,,  nnoonn  ssoollttaannttoo  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  tteeccnniiccoo  eedd  
oorrggaanniizzzzaattiivvoo  mmaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eeppiisstteemmoollooggiiccoo,,  vvaalloorriizzzzaannddoo  llaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  
ccoonn  iill  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  ddeerriivvaannttee  ddaa  qquueessttaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  aa  vvaannttaaggggiioo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  nneellllaa  rriissppoossttaa  
aaii  bbiissooggnnii  ddii  aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  eesspprreessssii  ddaallll''uutteennzzaa..  
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IIll  pprroocceessssoo  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  iinn  aattttoo  nneell  ssiisstteemmaa  ssaanniittaarriioo  iittaalliiaannoo,,  rriicchhiieeddee  eevvoolluuzziioonnii  ee  mmooddiiffiicchhee  
ddeeii  rruuoollii  ee  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  aaii  vvaarrii  lliivveellllii    oorrggaanniizzzzaattiivvii..  
LLaa  sseegguueennttee  rreellaazziioonnee  vvuuoollee  eevviiddeennzziiaarree  llee  ttaappppee  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  cchhee  hhaannnnoo  ppoorrttaattoo  aallll’’eevvoolluuzziioonnee  
ddeellllaa  ffiigguurraa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa,,  ccoonn  ffuunnzziioonnee  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo,,  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii    iill  ccoommppiittoo  rriicchhiieessttoo  
èè  qquueelllloo    ddii  ““ssaappeerr  aaggiirree””    ccoonn  aauuttoonnoommiiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  ccaappaacciittàà,,  nneell  ppeerrsseegguuiirree  llee  ffiinnaalliittàà  ddii  
ccrreeaarree    ssiinneerrggiiaa  ttrraa  ll’’eeccoonnoommiiaa    aazziieennddaallee  ee  llee  mmiigglliioorrii  mmooddaalliittàà    oorrggaanniizzzzaattiivvee,,  tteennddeennttii  aa  
rriissppoonnddeerree  iinn  mmooddoo  qquuaalliittaattiivvaammeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  aaii  bbiissooggnnii  ddii  ssaalluuttee  ddeeii  cciittttaaddiinnii..  

  
EEVVOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELL  RRUUOOLLOO  DDEELL  CCAAPPOOSSAALLAA//CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  

  
FFeeddeerriiccaa  RReenniiccaa  

RReessppoonnssaabbiillee  AArreeaa  IInnffeerrmmiieerriissttiiccaa,,TTeeccnniiccaa  ee  ddeellllaa  RRiiaabbiilliittaazziioonnee  
OOssppeeddaallee  SSaanntt’’OOrrssoollaa  FFaatteebbeenneeffrraatteellllii  --  BBrreesscciiaa  

  
II  ccaammbbiiaammeennttii  aavvvveennuuttii  nneellllaa  ssaanniittàà  iittaalliiaannaa  hhaannnnoo  iinntteerreessssaattoo  aanncchhee  llaa  pprrooffeessssiioonnee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  
eedd  ii  ssuuooii  lliivveellllii  ddiirriiggeennzziiaallii..  
IInn  qquueessttoo  ccoonntteessttoo    ssii  iimmppoonnee  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ssuull  rruuoolloo  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  eedd,,  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree,,    ssuullllaa    ssuuaa  ddiirriiggeennzzaa..  
LL’’iinnffeerrmmiieerree  ccoooorrddiinnaattoorree  èè  uunnaa  ffiigguurraa    cchhee  hhaa  iimmppoorrttaannzzaa  ffoonnddaammeennttaallee  nneellll’’AAzziieennddaa,,  iinn  qquuaannttoo  
ggeessttiissccee  ttuuttttee  llee  rriissoorrssee  uummaannee,,  mmaatteerriiaallii,,  tteeccnnoollooggiicchhee,,  ssttrruuttttuurraallii,,  ccoonn  lloo  ssccooppoo    ddii  rraaggggiiuunnggeerree  ggllii  
oobbiieettttiivvii  ddeeffiinniittii..  
IIll  ssuuoo  rruuoolloo  ccoonniiuuggaa  llaa  mmaattrriiccee  tteeccnniiccoo  ssppeecciiaalliissttiiccaa  ((iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa)),,  ccoonn  qquueellllaa  ggeessttiioonnaallee  
((ccoooorrddiinnaammeennttoo))..  ÈÈ  uunn  lleeaaddeerr,,  ccoonn  iill  ddiiffffiicciillee  ccoommppiittoo  ddii    ssoosstteenneerree  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ffiigguurraa  
iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  aattttrraavveerrssoo  sscceellttee  ––  ppeerr  ccoossìì    ddiirree  ––  gguuiiddaattee  ddaallll’’aallttoo..    
QQuueessttoo  nnoonn  vvuuooll    cceerrttoo  ddiimmiinnuuiirree  ll’’aauuttoonnoommiiaa    ee  ll’’oonneerroossiittàà  ddeell  ccoommppiittoo  aasssseeggnnaattoo  aaggllii  iinnffeerrmmiieerrii,,  
tteessttiimmoonnii  iinn  pprriimmaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo  ppeerr  llaa  ppoossiizziioonnee  ffrroonntt--lliinnee  cchhee  ooggnnii  ggiioorrnnoo  
ssoosstteennggoonnoo..  PPiiuuttttoossttoo  ssii  vvuuoollee  eevviiddeennzziiaarree  cchhee    iill    mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  aatttteessoo    ddaallllaa  
pprrooffeessssiioonnee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ddeevvee  aavvvvaalleerrssii  ddii  uunn’’aazziioonnee  ffrroonntt--lliinnee    cchhee  mmiirrii  aadd  uunnaa  ccoommppeetteennzzaa  
cceennttrraattaa  ssuullllaa  eevviiddeennzzaa  sscciieennttiiffiiccaa  ee  ssuullllaa  rriifflleessssiioonnee  ddeeoonnttoollooggiiccaa,,  ppaarraalllleellaammeennttee  aadd  uunn’’eeffffiiccaaccee  
aazziioonnee  ddii  bbaacckk  ooffffiiccee,,  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ddiirriiggeennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa,,  oorriieennttaattaa  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  
ccoommpplleessssiittàà  aassssiisstteennzziiaallee    ccoonn  rriissppoossttee  fflleessssiibbiillii  ee  ddiinnaammiicchhee..  
PPeerr  ccoommpprreennddeerree  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddii  qquueessttaa  ffiigguurraa  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  rriippeerrccoorrrreerree  bbrreevveemmeennttee  aallccuunnee  
ttaappppee    cchhee  hhaannnnoo  rreeggoollaattoo  llaa  ssuuaa  eevvoolluuzziioonnee  ee  ddeeffiinniittoo  iill  ssuuoo  rruuoolloo  nneellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssaanniittaarriiee..  
AArreeee  ddii  ccaammbbiiaammeennttoo  cchhee  hhaannnnoo  ccooiinnvvoollttoo  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo::  

••  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee;;  
••  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  llee  aattttrriibbuuzziioonnii;;  
••  LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ll’’eesseerrcciizziioo  pprrooffeessssiioonnaallee..  

  
LA FORMAZIONE     

  
RR..DD..LL..  1155  aaggoossttoo  11992255,,  nn..  11883322    ““  FFaaccoollttàà  ddeellllaa  iissttiittuuzziioonnee  ddii  ““  SSccuuoollee--ccoonnvviittttoo  pprrooffeessssiioonnaallii””  
““  AArrtt..  99  PPrreessssoo  llee  ssccuuoollee  --  ccoonnvviittttoo    ppuuòò  eesssseerree  iissttiittuuiittoo    uunn    tteerrzzoo  aannnnoo  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo  ppeerr  
ll’’aabbiilliittaazziioonnee  aa  ffuunnzziioonnii  ddiirreettttiivvee””..  QQuueellllee  ddii  ddeettttee  aalllliieevvee,,  cchhee  ddooppoo  aavveerr  ccoonnsseegguuiittoo  iill  ddiipplloommaa  ddii  
SSttaattoo  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee  ddii  iinnffeerrmmiieerraa,,  aabbbbiiaannoo  ssuuppeerraattoo  ccoonn  eessiittoo  ffaavvoorreevvoollee  aanncchhee  
ggllii  eessaammii  ddeell  tteerrzzoo  aannnnoo  ddii  ccoorrssoo,,  ccoonnsseegguuoonnoo  uunnoo  ssppeecciiaallee  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  aabbiilliittaazziioonnee..  IIll  ppoosssseessssoo  ddii  
ttaallee  cceerrttiiffiiccaattoo  ccoossttiittuuiissccee  ttiittoolloo  ddii  pprreeffeerreennzzaa  ppeerr  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  ppoossttii  ddiirreettttiivvii..  
  
RR..DD..  2211  nnoovveemmbbrree  11992299,,  nn..  22333300    AApppprroovvaazziioonnee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  RR..  
ddeeccrreettoo--lleeggggee  1155  aaggoossttoo  11992255,,  nn  11883322  

  
RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee    ddeell  RR..  ddeeccrreettoo--lleeggggee  1155  aaggoossttoo  11992255,,  nn  11883322,,  ccoonnvveerrttiittoo  nneellllaa  
lleeggggee  1188  mmaarrzzoo  11992266  ,,  nn..556622..  rriigguuaarrddaannttee  llee  ssccuuoollee  ccoonnvviittttoo  pprrooffeessssiioonnaallii……..  
TTiittoolloo  VV    ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ––  AArrtt  2266      

bb))  ccoonntteennuuttii  ppeerr  iill  ddiipplloommaa  ddii  aabbiilliittaazziioonnee  aa  ffuunnzziioonnii  ddiirreettttiivvee  nneellll’’aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerraa::    
11°°  PPeerrffeezziioonnaammeennttoo  nneellllee  mmaatteerriiee  ddeeii  pprriimmii  dduuee  aannnnii;;  
22°°  tteeccnniiccaa  oossppeeddaalliieerraa  ccoonn  ssppeecciiaallee  rriigguuaarrddoo  aallllee  ffuunnzziioonnii  ddii  ccaappoo--ssaallaa;;  
33°°  eelleemmeennttii  ddii  iiggiieennee  ee  ddii  mmeeddiicciinnaa  ssoocciiaallee..  



II  pprrooggrraammmmii  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattii  ddii  cciiaassccuunnaa  mmaatteerriiaa  oobbbblliiggaattoorriiaa  dd’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ssoonnoo  pprrooppoossttii  ddaall  
ccoonnssiigglliioo  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddeellllaa    ssccuuoollaa,,  ee  ddeelliibbeerraattii  ddaall  ccoonnssiigglliioo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee..  
II  pprrooggrraammmmii  ddiivveennggoonnoo  eesseeccuuttiivvii  ddooppoo  ll’’aapppprroovvaazziioonnee    ddeeii  mmiinniissttrrii  ddeellll’’iinntteerrnnoo  ee  ddeellll’’eedduuccaazziioonnee  
nnaazziioonnaallee,,  sseennttiittaa  llaa  ssppeecciiaallee  CCoommmmiissssiioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  44    ddeell  RR..  ddeeccrreettoo--lleeggggee  1155  aaggoossttoo  11992255,,  nn..  
11883322  
  
DDMM..  3300  sseetttteemmbbrree  11993388  ––PPrrooggrraammmmii  dd’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ee  ddii  eessaammee  ppeerr  llee  ssccuuoollee--ccoonnvviittttoo  
pprrooffeessssiioonnaallii  ppeerr  iinnffeerrmmiieerrii  ee  ppeerr  llee  ssccuuoollee  ssppeecciiaalliizzzzaattee  ppeerr  aassssiisstteennttii  ssaanniittaarriiee  vviissiittaattrriiccii..    
  
LLeeggggee  1199  LLuugglliioo  11994400,,  nn..  11009988  
SSii  iissttiittuuiissccoonnoo  llee  ssccuuoollee  bbiieennnnaallii  ppeerr  vviiggiillaattrriiccii  dd’’iinnffaannzziiaa,,  ccoonn  pprreevviissiioonnee  ddii  uunn  tteerrzzoo  aannnnoo  ddii  ccoorrssoo  
ppeerr  AAFFDD  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  aallll’’iinnffaannzziiaa  ((aarrtt..  88))..  

  
DD..MM..  ((SSaanniittàà))  88  ffeebbbbrraaiioo  11997722  
““MMooddiiffiiccaazziioonnii  aall  pprrooggrraammmmaa  ddeell  CCoorrssoo  AAFFDD””  ((nn°°  ddii  oorree    992200  ))..  
MMaatteerriiee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ggeenneerraallee  ((ttoottaallee  332200  oorree))  

--  IImmppoossttaazziioonnee  mmeettooddoollooggiiccaa  ddeell  ccoorrssoo  
--  PPssiiccoossoocciioollooggiiaa  
--  PPeeddaaggooggiiaa  
--  NNoozziioonnii  ggiiuurriiddiicchhee  ee  mmeeddiiccoo--  lleeggaallii  
--  DDiirriittttoo  ddeell  llaavvoorroo  ee  ssiinnddaaccaallee  
--  LLeeggiissllaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  
--  SSaanniittàà  ppuubbbblliiccaa  
--  NNoozziioonnii  eelleemmeennttaarrii  ddii  ssttaattiissttiiccaa  
--  TTeeccnniicchhee  aammmmiinniissttrraattiivvee  ee  mmaannaaggeerriiaallii  
--  SSeerrvviizziioo  ddiieettoollooggiiccoo  
--  NNoozziioonnii  cclliinniicchhee  ee  aassssiisstteennzziiaallii  
--  TTeeccnniicchhee  eedd  iiggiieennee  oossppeeddaalliieerraa  ee  eexxttrraa--oossppeeddaalliieerraa  
--  EElleemmeennttii  ddii  mmeeddiicciinnaa  pprreevveennttiivvaa  ee  ssoocciiaallee  
--  MMeettooddoollooggiiaa  eeccoonnoommaallee  
--  EEttiiccaa  pprrooffeessssiioonnaallee,,  tteeccnniiccaa,,  ddiirreettttiivvaa  ee  ddiiddaattttiiccaa  

  
IIll  ttiirroocciinniioo  pprreevviissttoo  eerraa  ddii  660000  oorree  ddeellllee  qquuaallii  440000  ppeerr  rreeppaarrttii  oossppeeddaalliieerrii  ddii  mmeeddiicciinnaa,,  cchhiirruurrggiiaa,,  
ppeeddiiaattrriiaa  ee  tteerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  ccoommpprreessii  ggllii  aammbbuullaattoorrii  eedd  iill  pprroonnttoo  ssooccccoorrssoo,,  ee  220000  pprreessssoo  aammbbuullaattoorrii  
ddii  eennttii  llooccaallii,,  iissttiittuuttii  ddii  rriiccoovveerroo  ppeerr  aannzziiaannii,,  uuffffiiccii  ddii  iiggiieennee,,  ccoonnssuullttoorrii  ee  ccoonnddoottttee  mmeeddiicchhee..  

  
DD..LLggss..  3300  ddiicceemmbbrree  11999922,,  nn..  550022  
““RReevviissiioonnee  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  iinn  mmaatteerriiaa  ssaanniittaarriiaa  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  11  ddeellllaa  LLeeggggee  2233  oottttoobbrree  
11999922,,  nn..  442211””;;    aarrtt..  66,,  cc..  33::  iinn  ffoorrzzaa  aa  qquueesstt’’aarrttiiccoolloo  ssaarraannnnoo  ssoopppprreessssii  eennttrroo  ttrree  aannnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  
eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree    ddeell  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo    aanncchhee  ii  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  AAFFDD,,  iinncclluuddeennddoollii  nneellllee  ““ssccuuoollee  
ee  ccoorrssii  ddiisscciipplliinnaattii  ddaall  pprreecceeddeennttee  oorrddiinnaammeennttoo””,,  ccoonn  pprreevviissiioonnee  ddeell  rriipprriissttiinnoo  iinn  aammbbiittoo  
uunniivveerrssiittaarriioo..  
  
DD..LL..  1122  nnoovveemmbbrree  22000011,,  nn..  440022  
““DDiissppoossiizziioonnii  uurrggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ppeerrssoonnaallee  ssaanniittaarriioo””;;  OO..DD..GG..  GG11  ee  GG22  ccoolllleeggaattii,,  sseedduuttaa  nn..  8811  
ddeellllaa  CCaammeerraa  ddeell  1199  ddiicceemmbbrree,,  aapppprroovvaattii  ddaall  SSeennaattoo  ee  ddaallllaa  CCaammeerraa::  ““iimmppeeggnnaannoo  iill  ggoovveerrnnoo  aa  
rriieessaammiinnaarree  ccoonn  aattttii  lleeggiissllaattiivvii  ii  pprroobblleemmii  aaffffeerreennttii  aallllee  ffuunnzziioonnii  ddeell  ccaappoo  ssaallaa,,  aadd  iissttiittuuiirrnnee  iill  pprrooffiilloo,,  
llaa  ffoorrmmaazziioonnee  mmaannaaggeerriiaallee  oobbbblliiggaattoorriiaa  ee  ll’’eeqquuiippoolllleennzzaa    ddeell  ttiittoolloo  ddii  AAFFDD  ccooll  nnuuoovvoo  ttiittoolloo  ffoorrmmaattiivvoo  
((mmaasstteerr  iinn  mmaannaaggeemmeenntt))  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallllee  UUnniivveerrssiittàà  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  33,,  ccoommmmaa  88  ddeell  DD..MM..  33  
nnoovveemmbbrree  11999999,,  nn..  550099””..  
  
DD..MM..  2222--1100--22000044  nn..  227700  
MMooddiiffiicchhee  aall  rreeggoollaammeennttoo  rreeccaannttee  nnoorrmmee  ccoonncceerrnneennttii  ll''aauuttoonnoommiiaa  ddiiddaattttiiccaa  ddeeggllii  aatteenneeii,,  aapppprroovvaattoo  
ccoonn  DD..MM..  33  nnoovveemmbbrree  11999999,,  nn..  550099  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellll''uunniivveerrssiittàà  ee  ddeellllaa  rriicceerrccaa  sscciieennttiiffiiccaa  ee  
tteeccnnoollooggiiccaa..  LLee  uunniivveerrssiittàà  rriillaasscciiaannoo  ii  sseegguueennttii  ttiittoollii::  aa))  llaauurreeaa  ((LL));;  bb))  llaauurreeaa  mmaaggiissttrraallee  ((LL..MM..))..  LLee  
uunniivveerrssiittàà  rriillaasscciiaannoo  aallttrreessìì  iill  ddiipplloommaa  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ((  DDSS    ee  iill  ddoottttoorraattoo  ddii  rriicceerrccaa  ((DDRR))..    



IIll  ccoorrssoo  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  hhaa  ll''oobbiieettttiivvoo  ddii  ffoorrnniirree  aalllloo  ssttuuddeennttee  ccoonnoosscceennzzee  ee  aabbiilliittàà  ppeerr  ffuunnzziioonnii  
rriicchhiieessttee  nneellll''eesseerrcciizziioo  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  ppuuòò  eesssseerree  iissttiittuuiittoo  eesscclluussiivvaammeennttee  iinn  
aapppplliiccaazziioonnee  ddii  ssppeecciiffiicchhee  nnoorrmmee  ddii  lleeggggee  oo  ddii  ddiirreettttiivvee  ddeellll''UUnniioonnee  eeuurrooppeeaa..    
PPeerr  ccoonnsseegguuiirree  iill  mmaasstteerr  uunniivveerrssiittaarriioo  lloo  ssttuuddeennttee  ddeevvee  aavveerr  aaccqquuiissiittoo  aallmmeennoo  sseessssaannttaa  ccrreeddiittii  oollttrree  
aa  qquueellllii  aaccqquuiissiittii  ppeerr  ccoonnsseegguuiirree  llaa  llaauurreeaa  oo  llaa  llaauurreeaa  mmaaggiissttrraallee..  
  
IIll  DDeeccrreettoo  MMuurrsstt  nn..  113366//22000011,,  aattttiivvaa,,  ppeerr  ll’’aarreeaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa,,  llee  llaauurreeee  ddii  pprriimmoo    ee  sseeccoonnddoo  lliivveelllloo  
ee  pprrooffiillaa  nnuuoovvii  ssppaazzii  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellll’’iinnffeerrmmiieerree  ccoooorrddiinnaattoorree,,  nneeii  mmaasstteerr  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  
pprreevviissttii  ddooppoo  llaa  llaauurreeaa  ddii  pprriimmoo  lliivveelllloo))..  IIll    MMaasstteerr  ddii  II  lliivveelllloo  iinn  MMaannaaggeemmeenntt  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ppeerr  llee  
ffuunnzziioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  hhaa  lloo    ssccooppoo  ddii  ttrraassffeerriirree      ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ccoommppeetteennzzee  ssppeecciiffiicchhee  
nneellll’’aarreeaa  ggeessttiioonnaallee--oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddii  pprriimmoo  lliivveelllloo  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellll’’IInnffeerrmmiieerree  ccoonn  
ffuunnzziioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo..  IIll  MMaasstteerr  hhaa  llaa  dduurraattaa  ddii  1188  mmeessii  ppeerr  ccoommpplleessssiivvee  11550000  oorree  
ccoorrrriissppoonnddeennttii  aa  6600  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  uunniivveerrssiittaarrii  ((CCFFUU))  ccoommpprreennssiivvii  ddii  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ffoorrmmaallee,,  
aattttiivviittàà  ddii  ssttuuddiioo  gguuiiddaattoo  ee  iinnsseeggnnaammeennttoo  aapppprreennddiimmeennttoo  cclliinniiccoo//ttiirroocciinniioo..  

 
RESPONSABILITA’ E ATRIBUZIONI 

    
IIll  ccaappoossaallaa  èè  llaa  pprriimmaa  ffiigguurraa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ccoonn  ccoonntteennuuttoo  ddiirriiggeennzziiaallee..  
  
RR..DD..  ((TT..UU..LL..SS..))  2277    lluugglliioo  11993344,,  nn..  11226655    
AArrtt..  113344::  llaa  ddiirreezziioonnee  ddeellllee  ssccuuoollee  ccoonnvviittttoo  ddeevvee  eesssseerree  aaffffiiddaattaa  aadd  uunn’’iinnffeerrmmiieerraa  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  
cceerrttiiffiiccaattoo  AAFFDD  ee  cchhee  aabbbbiiaa  tteennuuttoo  ccoonn  llooddee,,  ppeerr  aallmmeennoo  uunn  bbiieennnniioo,,  ffuunnzziioonnii  ddiirreettttiivvee  
ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  iinn  uunn  rreeppaarrttoo  oossppiittaalliieerroo  iittaalliiaannoo..  
LL’’iinnsseeggnnaammeennttoo  tteeoorriiccoo--pprraattiiccoo  ddeevvee  eesssseerree  iimmppaarrttiittoo  ddaa  mmeeddiiccii  ccoommppeetteennttii,,  ddaallllaa  ddiirreettttrriiccee  ee  ddaallllee  
ccaappoossaallaa..  
AArrtt..113377::      IIll  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii    aabbiilliittaazziioonnee  aa  ffuunnzziioonnii  ddiirreettttiivvee,,    èè  nneecceessssaarriioo  ppeerr  llaa  nnoommiinnaa    aa  CCaappoossaallaa  
eedd  èè  ttiittoolloo  ddii  pprreeffeerreennzzaa  ppeerr  ll’’aassssuunnzziioonnee  iinn  ppuubbbblliiccii  iimmppiieegghhii  
  
IIll  DDPPRR  2277  mmaarrzzoo  11996699,,  nn  112288  ““  OOrrddiinnaammeennttoo  iinntteerrnnoo  ddeeii  sseerrvviizzii  oossppeeddaalliieerrii””  ddeelliinneeaa  llee  
aattttrriibbuuzziioonnii  ssttoorriicchhee  ddeell  ccaappoossaallaa,,  ddii  ccuuii  aallccuunnee,,  ooggggii,,  nnoonn  sseemmbbrraannoo  ppiiùù  nneecceessssaarriiee,,  mmeennttrree  aallttrree  
ssoonnoo  eessttrreemmaammeennttee  aattttuuaallii..  SSii  cciittaa  tteessttuuaallmmeennttee::  ““  iill  ccaappoossaallaa  èè  aallllee  ddiirreettttee  ddiippeennddeennzzee  ddeell  pprriimmaarriioo  
ee  ddeeii  ssaanniittaarrii  aaddddeettttii  aallllaa  ddiivviissiioonnee,,  sseezziioonnee  oo  sseerrvviizziioo::  
  

--  ccoonnttrroollllaa  ee  ddiirriiggee  iill  sseerrvviizziioo  ddeeggllii  iinnffeerrmmiieerrii  ee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ssaanniittaarriioo;;  
--  ccoonnttrroollllaa  iill  pprreelleevvaammeennttoo  ee  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  mmeeddiicciinnaallii,,  ddeell  mmaatteerriiaallee  ddii  mmeeddiiccaazziioonnee  ee  ddii  

ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  mmaatteerriiaallii  iinn  ddoottaazziioonnee;;  
--  ccoonnttrroollllaa  qquuaalliittàà  ee  qquuaannttiittàà  ddeellllee  rraazziioonnii  aalliimmeennttaarrii  ddeeii  rriiccoovveerraattii  ee  nnee  oorrggaanniizzzzaa  llaa  

ddiissttrriibbuuzziioonnee;;  
--  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  tteennuuttaa  ddeellll’’aarrcchhiivviioo..  

  
DD..PP..RR..  2277  mmaarrzzoo  11996699,,  nn..  113300  
““OOrrddiinnaammeennttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddeeggllii  eennttii  oossppeeddaalliieerrii””;;  aarrtt..  112200::  iill  ccaappoossaallaa  ppuuòò  eesssseerree  uunn  IIPP  cchhee  
nnoonn  hhaa  iill  ttiittoolloo  ddii  AAFFDD  mmaa  aaddeegguuaattaa  aannzziiaanniittàà  ((……));;  ccoommmmaa  22°°::  ggllii  IIPP  ssppeecciiaalliizzzzaattii  ddiippeennddoonnoo  
ddiirreettttaammeennttee  ddaaii  ssaanniittaarrii  ((……))..  
  
IIll  DDPPRR  1144  mmaarrzzoo    11997744  nn..  222255  ““  MMaannssiioonnaarriioo  ddeellll’’IInnffeerrmmiieerree  PPrrooffeessssiioonnaallee””  aattttrriibbuuiissccee  aaggllii  
iinnffeerrmmiieerrii  ccoommppiittii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  ee  aammmmiinniissttrraattiivvii  ee  qquuiinnddii  mmeettttee  ppaarrzziiaallmmeennttee  iinn  ddiissccuussssiioonnee  llaa  
nneecceessssiittàà  ddii  uunnaa  ffiigguurraa  ssppeecciiffiiccaa  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo..  

  
CCoonnttrraattttoo  11997799  
AAlllleeggaattoo  11::  ii  ddiippeennddeennttii  iinnqquuaaddrraattii  aall  66°°  lliivveelllloo  ((iill  ccaappoossaallaa  eerraa  ttrraa  qquueessttii  ffiinnoo  aall  11998877))  hhaannnnoo  
““……ccoommppiittii  dd’’iinnddiirriizzzzoo,,  gguuiiddaa,,  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ccoonnttrroolllloo  nneellllee  uunniittàà  ooppeerraattiivvee……””..  

  
DD..PP..RR..  2200  ddiicceemmbbrree  11997799,,  nn..  776611  SSttaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddeell  SSSSNN””;;  aalllleeggaattoo  11::  
iinnqquuaaddrraammeennttoo  ddeell  ccaappoossaallaa    nneellllaa  ttaabbeellllaa  II  ––  PPeerrssoonnaallee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ccoommee  ooppeerraattoorree  
pprrooffeessssiioonnaallee  ccoooorrddiinnaattoorree  11^̂  ccttgg..    



LLaa  ssuubbaalltteerrnniittàà  ddeell  ccaappoossaallaa  rriissppeettttoo  aall  pprriimmaarriioo  ee  aaggllii  aallttrrii  ssaanniittaarrii  mmeeddiiccii  èè  ssttaattaa  eelliimmiinnaattaa  ddaallll’’aarrtt..  
6633,,  cchhee  hhaa  aabboolliittoo  ii  ppootteerrii  ggeerraarrcchhiiccii  ddeell  pprriimmaarriioo,,  rriisseerrvvaannddooggllii  ccoommppiittii  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  
ddiirreezziioonnee  iinntteessaa  nneell  sseennssoo  ddii  iissttrruuzziioonnee,,  ddiirreettttiivvee  ee  vveerriiffiiccaa  ddeeii  rriissuullttaattii  rriissppeettttoo  aaii  ppiiaannii  ddii  llaavvoorroo..  

  
DD..MM..  3300  ggeennnnaaiioo  11998822  ((mmooddiiffaattoo  iill  33  ddiicceemmbbrree  11998822))  ““RReeggoollaammeennttoo  rreeccaannttee    llaa  ddiisscciipplliinnaa  
ccoonnccoorrssuuaallee””..  PPeerr  llaa  ppoossiizziioonnee  ddii  ooppeerraattoorree    pprrooffeessssiioonnaallee  ccoooorrddiinnaattoorree  ssii  rriicchhiieeddee  iill  cceerrttiiffiiccaattoo  
AAFFDD  ee  aallmmeennoo  dduuee  aannnnii  ddii  aannzziiaanniittàà  ccoommee  IIPP..  
  
IIll  DDPPRR  77  sseetttteemmbbrree  11998844  nn..  882211  
  ssttaabbiilliissccee  cchhee  ll’’ooppeerraattoorree  pprrooffeessssiioonnaallee  ccoooorrddiinnaattoorree  ssvvoollggee  aattttiivviittàà  ddii  aassssiisstteennzzaa  ddiirreettttaa  aattttiinneennttee  
llaa  ssuuaa  ccoommppeetteennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ((  vviieennee  eennffaattiizzzzaattaa  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  llaa  ssuuaa  mmaattrriiccee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa));;  
ccoooorrddiinnaa  ll’’aattttiivviittàà  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ee  aauussiilliiaarriioo;;  pprreeddiissppoonnee  ppiiaannii  ddii  llaavvoorroo,,  nneellll’’aammbbiittoo  
ddeellllee  ddiirreettttiivvee  iimmppaarrttiittee  ddaall  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’uunniittàà  ooppeerraattiivvaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellll’’aauuttoonnoommiiaa  ooppeerraattiivvaa  
ddeell  ppeerrssoonnaallee  ee  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddeell  llaavvoorroo  ddii  ggrruuppppoo;;  ssvvoollggee  aattttiivviittàà  ddii  ddiiddaattttiiccaa  ee  aattttiivviittàà  ffiinnaalliizzzzaattaa  
aallllaa  ssuuaa  ffoorrmmaazziioonnee;;  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddeeii  pprroopprrii  ccoommppiittii  lliimmiittaattaammeennttee  aallllee  pprreessttaazziioonnii  ee  ffuunnzziioonnii  
ddiissppoossttee  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..  
AAttttrriibbuuzziioonnii    ssttoorriicchhee    ddeell  ccaappoossaallaa..  
    
CCoonn  iill  DD..LLvvoo    550022  ddeell  3300  ddiicceemmbbrree  11999922  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii    DD..LLvvoo  551177  ddeell  0077  ddiicceemmbbrree  
11999933  ““  MMooddiiffiiccaazziioonnii  aall  DD..LLvvoo  nn  550022//9922        ,,““RReevviissiioonnee  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  iinn  mmaatteerriiaa  ssaanniittaarriiaa  aa  nnoorrmmaa  
ddeellll’’aarrtt..  11  ddeellllaa  LLeeggggee  2233  oottttoobbrree  11999922,,  nn..  442211  
CCeessssaavvaannoo  ddii  aavveerree  eeffffiiccaacciiaa  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  DDPPRR  112288//6699..  
  
IIll  DD..PP..RR..  2288  nnoovveemmbbrree  11999944,,  nn..  338844  iissttiittuuiissccee  llaa  ffiigguurraa  ddeellll’’ooppeerraattoorree  tteeccnniiccoo  aaddddeettttoo  aallll’’aassssiisstteennzzaa  
ee  ll’’iinnffeerrmmiieerree  ccoooorrddiinnaattoorree  ddiivveennttaa  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ttaallee  ffiigguurraa..  
    
CCoonn  iill  DD..llggss..  1199  sseetttteemmbbrree  11999944,,    nn..  662266  ““  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo””  aassssuummee  llaa  nnuuoovvaa  
ffuunnzziioonnee  ddii  ““  pprreeppoossttoo  ––  ccaappoossaallaa  ““,,  ccoonn  ccoommppeetteennzzee  rreellaattiivvee  aallllaa  rriilleevvaazziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  rriisscchhii  
pprrooffeessssiioonnaallii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  aallll’’eeffffeettttuuaazziioonnee  ddii  iinntteerrvveennttii  iinnffoorrmmaattiivvii,,  ffoorrmmaattiivvii  ee  aallllaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  
ddeeii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee  iinnddiivviidduuaallii  nneecceessssaarrii  aaggllii  ooppeerraattoorrii..      
    
IIll  DD..PP..CC..MM..  1199  mmaaggggiioo  11999955  ““  CCaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii  ppuubbbblliiccii””  aattttrriibbuuiissccee  aallll’’iinnffeerrmmiieerree  
ccoooorrddiinnaattoorree,,  iinn  mmooddoo  ddiirreettttoo  ee  iinnddiirreettttoo,,  ccoommppiittii  ddii  ccoonnttrroolllloo  ssuullllaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  iinn  
rreellaazziioonnee  aallll’’aaccccoogglliieennzzaa,,  aall  ccoommffoorrtt  ((  ppuulliizziiaa  aammbbiieennttaallee,,  ccaammbbii  bbiiaanncchheerriiaa,,  oorraarrii,,  mmooddaalliittàà  ddeeii  
ppaassttii)),,  aallll’’aaddeegguuaatteezzzzaa  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  aaii  mmaallaattii  tteerrmmiinnaallii,,  aallllaa  ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa,,  
aallllaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ee  pprriivvaaccyy,,  aallll’’oorriieennttaammeennttoo  ddeell  cciittttaaddiinnoo  ee  aall  rriissppeettttoo  ddeellllaa  mmoorrttee..  

  
DD..PP..RR..  2277  mmaarrzzoo  22000011,,  nn..  222200  
““RReeggoollaammeennttoo  rreeccaannttee  llaa  nnuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa  ccoonnccoorrssuuaallee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ddiirriiggeennzziiaallee  ddeell  SSSSNN””;;  
aarrtt..5566::    ((……))  èè  aabbrrooggaattoo  iill    DD..MM..  3300  GGeennnnaaiioo  11998822,,  rreeccaannttee  nnoorrmmaattiivvaa  ccoonnccoorrssuuaallee  ddeell  ccaappoossaallaa;;  aarrtt..  
3399::  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeell  ttiittoolloo  ddii  AAFFDD  ppeerr  aacccceeddeerree  aallllee  ffuunnzziioonnii  ddii  ccaappoossaallaa  ee  ssoossttiittuuzziioonnee  ccoonn  
uunn’’aannzziiaanniittàà  ddii  sseerrvviizziioo  ttrriieennnnaallee  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aall  rruuoolloo  ((bbiieennnnaallee  ssee  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  ttiittoolloo  AAFFDD)),,  eedd  
uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ““ooppzziioonnaallee””  aazziieennddaallee..  
  
  
Proposta di Legge n. 6229  
“ Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, 
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini 
professionali “  
 approvata dal Senato in data  14 dicembre 2005 e trasmessa alla Camera per il seguito 
dell’esame  
  
Proposta di legge n. 6229 
Art.6 ( istituzione della funzione di coordinamento) 1) In conformità all’ordinamento degli studi dei 
corsi universitari  per il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie  
4) L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei 
seguenti requisiti:                                                



a)Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le 
funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza  
b)Esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza  
5) Il certificato di  abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, incluso quello 
rilasciato in base alla pregressa normativa è valido per l’esercizio della funzione di coordinamento.  
6)  Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed 
alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali  
 7) Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie nell’istituire funzioni di coordinamento, affidano il 
coordinamento allo specifico profilo professionale   
  
OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EEDD  EESSEERRCCIIZZIIOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  
  
LLaa  rreevviissiioonnee  ddii  nnoorrmmee  ee  ccoommppeetteennzzee  iinneerreennttii    llaa  ffiigguurraa  ddeell  ccaappoossaallaa//ccoooorrddiinnaattoorree  hhaa  ffaattttoo  ccaallaarree  llaa  
nneebbbbiiaa,,  ccrreeaannddoo  uunnaa  tteerrrraa  ddii  nneessssuunnoo,,  oorree  rreeggnnaa  llaa  ccoonnffuussiioonnee..  
  PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llee  AAzziieennddee  SSaanniittaarriiee  iinn  qquueessttii  uullttiimmii  aannnnii  ssii  ssoonnoo  aaddeegguuaattee  aallllee  nnoorrmmaattiivvee,,  
mmooddiiffiiccaannddoo  ccoommpplleettaammeennttee  ii  lloorroo  mmooddeellllii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  ee  ggeessttiioonnaallii,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  rriidduurrrree  ii  ccoossttii  ee  
oottttiimmiizzzzaarree  llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbiillii..    
IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ggllii  iinnffeerrmmiieerrii  ccoooorrddiinnaattoorrii,,  pprriinncciippaallii  ggeessttoorrii  ddeellllee  rriissoorrssee  ((tteeccnnoollooggiicchhee,,  ssttrruuttttuurraallii  ee  
uummaannee)),,  ssoonnoo  ssttaattii  ttrraavvoollttii  ddaa  qquueessttii  ccaammbbiiaammeennttii  sseennzzaa  aavveerree  llee  ccoommppeetteennzzee  ee  ggllii  ssttrruummeennttii  
nneecceessssaarrii  ppeerr  ppootteerrllii  ggeessttiirree..  CCii  ssiiaammoo  aabbiittuuaattii  aa  nnaavviiggaarree  aa  vviissttaa..  LL’’iinncceerrtteezzzzaa,,  ll’’iimmpprreevveeddiibbiilliittàà,,  llaa  
ccoommppeettiizziioonnee  ssoonnoo  ddiivveennttaattee  ddeellllee  ccoossttaannttii  aanncchhee  ppeerr  qquueessttoo  sseettttoorree..    
QQuueessttoo  hhaa  ppoorrttaattoo,,  iinn  ccaarreennzzaa  ddii  uunnaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  aa  mmoonnttee,,  aadd  uunn  mmooddoo  ddii  llaavvoorraarree  iinn  ccoossttaannttee  
eemmeerrggeennzzaa,,  cchhee  èè  ddiivveennttaattaa  rroouuttiinnee..  
LL’’aattttuuaallee  ffiigguurraa  ddeeii  ccoooorrddiinnaattoorrii  iinnffeerrmmiieerriissttiiccii  rriissuullttaa  pprriivvaa  ddii  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ““aadd  hhoocc””  eesssseennddoo  
tteerrmmiinnaattii  ii  ccoorrssii    ddii  aabbiilliittaazziioonnee  aallllee  ffuunnzziioonnii  ddiirreettttiivvee  ddaa  cciirrccaa  uunn  ddeecceennnniioo..  
PPaarrllaarree  ddii  ccoommppeetteennzzee,,    iinn  qquueessttoo  ccoonntteessttoo  ,,  sseemmbbrraa  aavvvveenniirriissttiiccoo,,  ee  ffoorrssee  uunn  ppoo’’  uuttooppiissttiiccoo,,  mmaa  
ffoorrssee  ppuuòò  sseerrvviirree  ddaa  ssttiimmoolloo  aa  rriifflleetttteerree  ee  mmeeddiittaarree  ssuullllaa  nneecceessssiittàà  ddii  ccaammbbiiaarree,,  ddii  iinniizziiaarree  aa  
ccoonnssiiddeerraarree  ee  vvaalloorriizzzzaarree  llee  ppeerrssoonnee  ((  ccoonn  llee  lloorroo  ccoommppeetteennzzee)),,  iinn  qquuaannttoo  ssoolloo  lloorroo  ppoossssoonnoo  
rreennddeerree  ppoossssiibbiillee  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ee  llaa  ssoopprraavvvviivveennzzaa  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee..  
IIll  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo,,  rriimmaannee  uunn  rriiffeerriimmeennttoo  uuttiillee  mmaa  nnoonn  ssuuffffiicciieennttee  ppeerr  ddeelliinneeaarree  llee  ffuunnzziioonnii  ssvvoollttee  
ddaallll’’iinnffeerrmmiieerree  ccoooorrddiinnaattoorree,,  iinn  qquuaannttoo  ssaarreebbbbee  iinnddiissppeennssaabbiillee  ccoonntteessttuuaalliizzzzaarrlloo  nneellllaa  rreeaallttàà  
ooppeerraattiivvaa..  PPeerr  qquueessttoo  èè  nneecceessssaarriioo  pprreevveeddeerree  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ffoorrmmaattiivvii  ffiinnaalliizzzzaattii  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  
ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  ssppeecciiffiicchhee..  
IIll  DDeeccrreettoo  MMuurrsstt  nn..  113366//22000011,,  aattttiivvaa,,  ppeerr  ll’’aarreeaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa,,  llee  llaauurreeee  ddii  pprriimmoo    ee  sseeccoonnddoo  lliivveelllloo  ee  
pprrooffiillaa  nnuuoovvii  ssppaazzii  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellll’’iinnffeerrmmiieerree  ccoooorrddiinnaattoorree,,  nneeii  mmaasstteerr  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  ((  
pprreevviissttii  ddooppoo  llaa  llaauurreeaa  ddii  pprriimmoo  lliivveelllloo))..    
LLaa  FFeeddeerraazziioonnee    nneell  22000011  hhaa  eellaabboorraattoo  uunn  ddooccuummeennttoo,,  ccoonntteenneennttee  llee  lliinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  iill  mmaasstteerr  ddii  
pprriimmoo  lliivveelllloo  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ppeerr  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo..  
TTaallee  ddooccuummeennttoo  pprrooppoonnee  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  mmeettooddoollooggiiccaa  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddii  uunn  ccuurrrriiccuulluumm  ppeerr  llee  
ffuunnzziioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo,,  oorriieennttaattoo  ddaaii  pprroobblleemmii  pprriioorriittaarrii  ddii  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii..    
LLaa  pprreemmeessssaa  èè  cchhee  iill  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo,,  ccoonnssiiddeerraattoo  uunnoo  ddeeii  pprriinncciippaallii  ssiisstteemmii  ddii  ssoosstteeggnnoo  ddeell  
““sseerrvviizziioo””  ee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ssaanniittaarriiaa,,  ssii  ddeebbbbaa  oorriieennttaarree  vveerrssoo  pprroobblleemmii  pprriioorriittaarrii  ddii  ssaalluuttee  ee  qquueellllii  
ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii..    
EEsseemmppii  ddii  pprroobblleemmii  ddii  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  ppoossssoonnoo  eesssseerree::  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ffrraa  sseerrvviizzii,,  
ddiiffffiiccoollttàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  iinntteeggrraazziioonnee  ttrraa  ii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’ééqquuiippee,,  lluunngghhii  tteemmppii  ddii  aatttteessaa  ppeerr  llee  
pprreessttaazziioonnii  ssaanniittaarriiee,,  ddeemmoottiivvaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  ddiiffffiiccoollttàà  nneellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  rraappppoorrttii  
ccoossttii//bbeenneeffiiccii..  
NNeell  ddooccuummeennttoo  vviieennee  ddeeffiinniittoo  cchhii  èè  iill  ccaappoossaallaa::  ““  ll’’iinnffeerrmmiieerree  ccoonn  ffuunnzziioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  èè  uunn  
pprrooffeessssiioonniissttaa  cchhee  hhaa  ccoonnsseegguuiittoo  iill  mmaasstteerr  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ppeerr  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  eedd  hhaa  aaccqquuiissiittoo  ccoommppeetteennzzee  ssppeecciiffiicchhee  nneellll’’aarreeaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  ggeessttiioonnaallee  ddii  pprriimmoo  
lliivveelllloo,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  aattttuuaarree  ppoolliittiicchhee  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa,,  iinntteerrvveennttii  vvoollttii  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  
ccoonnttiinnuuoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  rriissoorrssee  ssttrruuttttuurraallii,,  tteeccnnoollooggiicchhee  eedd  uummaannee  ddeellll’’aammbbiittoo  ddeell  
sseerrvviizziioo  ccoooorrddiinnaattoo  ppeerr  ggaarraannttiirree  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  ssiisstteemmaa  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ssaanniittaarriioo..  
IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ssttrruuttttuurraazziioonnee  ddeell  mmaasstteerr  vviieennee  eevviiddeennzziiaattoo  cchhee  lloo  sstteessssoo  èè  
ffiinnaalliizzzzaattoo  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  cciinnqquuee  ccoommppeetteennzzee::  

  
--  ggeessttiirree  ppeerrssoonnaa  ee  rreellaazziioonnii;;  



--  ggeessttiirree  bbuuddggeett;;  
--  ggeessttiirree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee;;  
--  ggeessttiirree  pprroocceessssii,,  pprrooggeettttii  ee  vvaalluuttaazziioonnii;;  
--  ggeessttiirree  llaa  rriicceerrccaa..  

  
ÈÈ  oovvvviioo  cchhee  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  ccoossìì  pprrooggrraammmmaattaa,,  ffoorrnniirràà  aaii    ppaarrtteecciippaannttii  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  
ssppeecciiffiicchhee  ssppeennddiibbiillii  nneell  ccoonntteessttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ddii  aasssseeggnnaazziioonnee..    
IInnoollttrree,,  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  ssppeecciiffiicchhee,,    rreennddoonnoo  ll’’iinnffeerrmmiieerree  ccoooorrddiinnaattoorree  ccaappaaccee  ddii  
aaffffrroonnttaarree  qquuaallssiiaassii  ssiittuuaazziioonnee,,  ppeerrcchhéé  iinn  ggrraaddoo  ddii  aannaalliizzzzaarrllaa  ((rraaccccoogglliieennddoo  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
nneecceessssaarriiee)),,  ddii  aaffffrroonnttaarrllaa  ((ppeerrcchhéé  pprreennddee  ddeecciissiioonnii  iinn  mmooddoo  ppoonnddeerraattoo  ee  ccoonn  rraappiiddiittàà,,  sscceegglliiee  llee  
aazziioonnii  ppiiùù  eeffffiiccaaccii  ee  iinnssttaauurraa  uunnaa  rreellaazziioonnee  ppoossiittiivvaa  ccoonn  ii  ccoollllaabboorraattoorrii))  ee  vvaalluuttaarrllaa  ((  iinn  ttuuttttee  llee  ssuuee  
ffaassii  ddii  ssvviilluuppppoo  ee  nneeii  rriissuullttaattii  rraaggggiiuunnttii))..    
SSvviilluuppppaarree  qquueessttee  ccoommppeetteennzzee  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  ssiiaa  ppeerr  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ((ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  ii  ssuuooii  
ffiinnii))  ssiiaa  ppeerr  ll’’iinnffeerrmmiieerree  ccoooorrddiinnaattoorree,,  cchhee,,  sseenntteennddoossii  ccoonnssiiddeerraattoo  ccoommppeetteennttee,,  ssii  sseennttee  aanncchhee  
ssooddddiissffaattttoo  ee  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  mmoottiivvaattoo..        
IIll  ccoooorrddiinnaattoorree  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ddiivviieennee  rreeaallmmeennttee    eelleemmeennttoo  ssttrraatteeggiiccoo  ffoonnddaammeennttaallee,,    ssoolloo  ssee  rriieessccee  
aa  ddeelliinneeaarree  uunnaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  vviissssuuttaa  ddaaii  pprrooffeessssiioonniissttii  ccoommee  ssttrruummeennttoo    cchhee  ffaavvoorriissccee  
ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aassssiisstteennzziiaallii,,  ttrraassffoorrmmaannddoollee  iinn  sseerrvviizziioo  ppeerr  ii  cciittttaaddiinnii..    
LLaa  ccaappaacciittàà  ddii  mmoottiivvaarree  ee  ddii  vvaalluuttaarree  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  iinn  aassssoocciiaazziioonnee  aallllaa  ccaappaacciittàà  ddii  aassccoollttoo  aattttiivvoo,,  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  ssuuii  rriissuullttaattii,,  llaa  mmeennttaalliittàà  nneeggoozziiaallee  ssoonnoo    ccoommppeetteennzzee  ddaa  ssvviilluuppppaarree    ppeerr  
aaccqquuiissiirree  qquueellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  lleettttuurraa  ee  ssoolluuzziioonnee  ddii  pprroobblleemmii    ccoommpplleessssii..    
TTuuttttoo  cciiòò  iinn  uunnaa  llooggiiccaa  ddii  ccoonnttiinnuuoo  ssvviilluuppppoo  ee  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ppeerrssoonnaallee  ee  pprrooffeessssiioonnaallee  cchhee  
ccoonnvveerrggee    nneellll’’oobbiieettttiivvoo  ccoommuunnee  ddii  ppootteerr  ggoovveerrnnaarree,,  aaii  vvaarrii  lliivveellllii  ddeellllaa  ddiirriiggeennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa,,  iill  
pprroocceessssoo  aassssiisstteennzziiaallee..    
PPeerr  ccoonncclluuddeerree  llaa  mmiiaa  rreellaazziioonnee  ssuull  rruuoolloo  ddeell  CCaappoossaallaa//CCoooorrddiinnaattoorree  ppoonnggoo  uunnaa  ddoommaannddaa::  qquuaallii  ee  
qquuaannttii  ddiirriiggeennttii  sseerrvvoonnoo  ppeerr  ggoovveerrnnaarree  iill  pprroocceessssoo  aassssiisstteennzziiaallee??  
  
  
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
  
SStteeffaannoo  BBiiaaggii,,  BBrruunnoo  CCaavvaalliieerree,,  CCllaarraa  MMoorreettttoo  ,,  ““  FFuunnzziioonnii  ee  aattttiivviittàà  ddeell  ccoooorrddiinnaattoorree  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  
ddii  ddiippaarrttiimmeennttoo  ffrraa  lleetttteerraattuurraa  ee  nnoorrmmaattiivvaa::  uunn’’iinnddaaggiinnee  nneellllaa  rreeaallttàà  iittaalliiaannaa””  MMaannaaggeemmeenntt  
IInnffeerrmmiieerriissttiiccoo,,nn  22  LLaauurrii  EEddiizziioonnii,,  MMiillaannoo  22000044;;  
  
TTiizziiaannaa  GGaannddiinnii  ““  LLee  ccoommppeetteennzzee  ee  llaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  uummaannoo  iinn  ssaanniittàà””  ,,  FFrraannccoo  
AAnnggeellii  eeddiittoorree,,    MMiillaannoo  22000055;;  
  
LLaauurraa  DD’’AAddddiioo  ““  IIll  nnuuoovvoo  CCooddiiccee  DDeeoonnttoollooggiiccoo  ddeellll’’iinnffeerrmmiieerree::  iimmpplliiccaazziioonnii  ppeerr  ccoooorrddiinnaattoorrii  ee  
ddiirriiggeennttii  iinnffeerrmmiieerriissttiiccii””  MMaannaaggeemmeenntt  IInnffeerrmmiieerriissttiiccoo,,  nn..  33  LLaauurrii  EEddiizziioonnii,,  MMiillaannoo  11999999;;  
  
CCoommiittaattoo  CCeennttrraallee  FFeeddeerraazziioonnee  NNaazziioonnaallee  CCoolllleeggii  IIPPAASSVVII,,    ““LLiinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  iill  mmaasstteerr  ddii  pprriimmoo  
lliivveelllloo,,  RRoommaa,,  22000011””..  
  
LLuuccaa  BBeennccii,,  ““IIll  rruuoolloo  ee  llee  aattttrriibbuuzziioonnii  ddeellllaa  ddiirriiggeennzzaa  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee  nnoonn  mmeeddiicchhee  ddooppoo  
ll’’aaccccoorrddoo  ddeell  CCCCNNLL  iinntteeggrraattiivvoo  ddeellllaa  ddiirriiggeennzzaa  ssaanniittaarriiaa,,  tteeccnniiccaa  ee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  
““  nn..  33  LLaauurrii  EEddiizziioonnii  MMiillaannoo  22000022..  
  



IILL  GGOOVVEERRNNOO  CCLLIINNIICCOO  --  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE::  
eessppeerriieennzzaa  iinn  FFoonnddaazziioonnee  IIRRCCCCSS    MMiillaannoo  

II..II..DD..  CCaarrmmeenn  BBeerrttoocccchhii,,  DDiirriiggeennttee  SSIITTRRAA  FFoonnddaazziioonnee  
  
PPrreemmeessssaa..  
  
LLaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree  ee  mmuullttiipprrooffeessssiioonnaallee,,  llaa  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee    
ddeeii  cciittttaaddiinnii  ee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  ssoonnoo  ii      pprriinncciippii  ffoonnddaammeennttaallii  cchhee  qquuaalliiffiiccaannoo  ““iill  ggoovveerrnnoo  ddeellllaa  pprraattiiccaa  
cclliinniiccaa””  nneellllee  aazziieennddee  ssaanniittaarriiee  ddaa  ccuuii  ddeerriivvaannoo  ttrree  pprriinncciippaallii  iimmpplliiccaazziioonnii::  
  

aa))  ii  rriissuullttaattii  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ssaanniittaarriiaa  ccoossttiittuuiissccoonnoo  nnoonn  ll’’eeffffeettttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ee  ddeellllee  
ccaappaacciittàà  tteeccnniicchhee  ddeell  ssiinnggoolloo  mmaa  iill  rriissuullttaattoo  ffiinnaallee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  uunn  tteeaamm  ddii  ooppeerraattoorrii  ee  ddeeii  
sseerrvviizzii,,  aaddeegguuaattaammeennttee  ssuuppppoorrttaattee  ddaa  uunn  ccoonntteessttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,  ffuunnzziioonnaallee  aall  
rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  cclliinniiccii  ddeeii  sseerrvviizzii;;((……))  

bb))  ll’’eesspplliicciittaa  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  ccoommpprreennddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aa  ssvviilluuppppaarree  
ffoorrmmee  ddii  ccoonnttrroolllloo  ee  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  sseeccoonnddoo  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
pprrooffeessssiioonnaallmmeennttee  ccoonnddiivviissii,,  ccoonnddiizziioonnee  ppeerr  iimmppaarraarree  ddaallllaa  pprroopprriiaa  eessppeerriieennzzaa  ee  ddaa  qquueellllaa  
aallttrruuii..  LL’’iimmppeeggnnoo  aadd  iimmppaarraarree  ddaallllaa  pprroopprriiaa  eessppeerriieennzzaa  ccoommppoorrttaa  uunn  eesseerrcciizziioo  ccoonnttiinnuuoo  ddii  
vveerriiffiiccaa  ddeeggllii  ““eerrrroorrii””  ee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  aassssoocciiaattee  ((KKoohhnn  11999999,,  RReeaassoonn  22000000))  ((……))  

cc))  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeggllii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddeeii  sseerrvviizzii  aa  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ssooddddiissffaa  iill  ddiirriittttoo  ddeell  
ppaazziieennttee  aadd  uunn  rruuoolloo  aattttiivvoo  nneellllaa  sscceellttaa  ddeellllee  ffoorrmmee  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ee  rraapppprreesseennttaa  uunnaa  ddeellllee  
ccoonnddiizziioonnii  nneecceessssaarriiee  ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallii..      
TTrraattttoo  ddaa::  ““EE’’  ppoossssiibbiillee  uunn  ggoovveerrnnoo  ddeellllee  aazziieennddee  ssaanniittaarriiee??””,,  FF..TTaarroonnii,,  RR..GGrriillllii))((……))  

  
NNeell  22000055  ssii  èè  ccoossttiittuuiittaa  llaa  FFoonnddaazziioonnee  IIRRCCCCSS  OOssppeeddaallee  MMaaggggiioorree  PPoolliicclliinniiccoo,,  MMaannggiiaaggaallllii  ee  RReeggiinnaa  
EElleennaa  cchhee  hhaa  rriiuunniittoo  dduuee  rreeaallttàà  oossppeeddaalliieerree  ((OOssppeeddaallee  MMaaggggiioorree  PPoolliicclliinniiccoo  ee  
MMaannggiiaaggaallllii//CCoommmmeennddaa  RReeggiinnaa  EElleennaa))..  
  
MMiissssiioonnee  ee  ffiinnaalliittàà,,  aallccuunnii  aassppeettttii  ::  
  

  SSvvoollggeerree  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee  ddeeggllii  iinnddiirriizzzzii  iimmppaarrttiittii  ddaallllee  
ccoommppeetteennttii  aauuttoorriittàà  ee  nneeggllii  aammbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii  iinnddiivviidduuaattii  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  
nnaazziioonnaallee  ee  rreeggiioonnaallee,,  ll’’aattttiivviittàà  ddii  aassssiisstteennzzaa  ssaanniittaarriiaa  ee  ddii  rriicceerrccaa  bbiioommeeddiiccaa  ee  ssaanniittaarriiaa,,  ddii  
ttiippoo  cclliinniiccoo  ee  ttrraassllaazziioonnaallee,,  aall  ffiinnee  ddii  ccoossttiittuuiirree  uunn  cceennttrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  nnaazziioonnaallee;;  
  EEllaabboorraarree  eedd  aattttuuaarree,,  ddiirreettttaammeennttee  oo  iinn  rraappppoorrttoo  ccoonn  aallttrrii  eennttii,,  pprrooggrraammmmii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

pprrooffeessssiioonnaallee  ee  ddii  eedduuccaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aaggllii  aammbbiittii  iissttiittuuzziioonnaallii  ddeellllee  aattttiivviittàà  
ddii  rriicceerrccaa  ee  aassssiisstteennzzaa  ee  ppeerr  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  sstteessssee;;  
  FFoorrnniirree,,  mmeeddiiaannttee  rraappppoorrttii  ccoonnvveennzziioonnaallii  oo  ccoonn  aallttrree  ooppppoorrttuunnee  mmooddaalliittàà,,  iill  ssuuppppoorrttoo  aallllee  

iissttiittuuzziioonnii  ddii  iissttrruuzziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  pprree  ee  ppoosstt  llaauurreeaa;;  
  SSppeerriimmeennttaarree  ee  mmoonniittoorraarree  ffoorrmmee  iinnnnoovvaattiivvee  ddii  ggeessttiioonnee  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  iinn  ccaammppoo  

ssaanniittaarriioo  ee  ddeellllaa  rriicceerrccaa  bbiioommeeddiiccaa;;  
  
AAllll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  èè  ssttaattoo  iissttiittuuiittoo  iill  SSeerrvviizziioo  TTeeccnniiccoo  RRiiaabbiilliittaattiivvoo  AAzziieennddaallee  ((SSIITTRRAA)),,  
ccoonn  DDiirriiggeennttee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo,,  aa  ccuuii  aaffffeerriissccoonnoo::  ppeerrssoonnaallee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo  ee  oosstteettrriiccoo,,  ,,  ppeerrssoonnaallee  
tteeccnniiccoo  ddii  rraaddiioollooggiiaa  mmeeddiiccaa  ee  ddii  llaabboorraattoorriioo,,  ffiissiiootteerraappiissttii,,  llooggooppeeddiissttii,,  oorrttoottttiissttii,,  ooppeerraattoorrii  ddii  
ssuuppppoorrttoo..  AAttttuuaallmmeennttee  llaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddeell  SSIITTRRAA  èè  iinn  vviiaa  ddii  ddeeffiinniizziioonnee..  
IIll  pprroocceessssoo  pprriimmaarriioo  ddeell  SSIITTRRAA  ccoonnssiissttee  nneellll’’eerrooggaazziioonnee  ddii  aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa--oosstteettrriiccaa  ee  
tteeccnniiccoo--ssaanniittaarriiaa  aaggllii  uutteennttii..  TTaallee  mmaaccrroo  pprroocceessssoo  pprriimmaarriioo  ppuuòò  eesssseerree  mmeegglliioo  ssppeecciiffiiccaattoo  iinn  
rriiffeerriimmeennttoo  aa::  
  

aa))  GGeessttiioonnee  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  cclliinniiccoo  ––  aassssiisstteennzziiaallee  eesseemmppiioo::  ((ccaarrtteellllaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa,,  
sscchheeddaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinniizziiaallee,,  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ee  vveerriiffiiccaa  ddeell  pprroocceessssoo  aassssiisstteennzziiaallee))  

bb))  GGeessttiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  cclliinniiccoo  ––  aassssiisstteennzziiaallii  ((eesseemmppiioo::  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellllaa  tteerraappiiaa,,  
ggeessttiioonnee  lleessiioonnii  ddaa  pprreessssiioonnee,,  ggeessttiioonnee  ccaatteetteerree  vveesscciiccaallee))  ee  ggeessttiioonnii  rreellaattiivvee  aallllee  
aattttiivviittàà  ddii  ssuuppppoorrttoo  eesseemmppiioo::  ((eesseeccuuzziioonnee  ddeell  llaavvaaggggiioo  ddeellllee  mmaannii))  

  



IIll  ppuunnttoo  ffeerrmmoo  iinnttoorrnnoo  aa  ccuuii  ssii  èè  ccoossttrruuiittoo  qquueessttoo  llaavvoorroo  èè  rraapppprreesseennttaattoo  ddaallllaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  
cchhee  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ddeevvee  ppoorrssii  ccoommee  
ffiinnaalliittàà  pprriimmaarriiaa  qquueellllaa  ddii  rriiuusscciirree  aadd  eesspprriimmeerree  iill  pprrooffiilloo  aassssiisstteennzziiaallee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  aassssiissttiittaa,,  iinn  
mmooddoo  ttaallee  ddaa  ppootteerr  ffaacciilliittaarree  ll’’iinnffeerrmmiieerree  nneell  ffoorrnniirree  aallllaa  ppeerrssoonnaa  uunn’’aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  
ppeerrssoonnaalliizzzzaattaa  ee  qquuaalliittaattiivvaammeennttee  eeffffiiccaaccee..    
DDaallll’’aannaalliissii  ddeellllaa  lleetttteerraattuurraa,,  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ee  nnoonn,,  eemmeerrggee  cchhee  ii  ccrriitteerrii  cchhee  ddeevvoonnoo  
ccaarraatttteerriizzzzaarree  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ssoonnoo  
ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ddii  dduuee  ttiippoollooggiiee::  ccrriitteerrii  ddii  sscciieennttiiffiicciittàà  ee  ccrriitteerrii  ddiisscciipplliinnaarrii,,  rriiuusscciirree  aa  ccoonniiuuggaarrllii  
nneellllaa  pprraassssii,,  aattttrraavveerrssoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ccaarrtteellllaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa,,  ccoonnsseennttee  aallll’’iinnffeerrmmiieerree  ddii  
eesspprriimmeerree  iill  pprrooffiilloo  aassssiisstteennzziiaallee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  aassssiissttiittaa..  
NNoonn  èè  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  sseeccoonnddaarriiaa,,  ssoottttoolliinneeaarree  cchhee  llaa  ccaarrtteellllaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  iinn  uussoo,,  rriissppoonnddee  aaggllii  
ssttaannddaarrdd  ddeell  mmooddeelllloo  ddii  AAccccrreeddiittaammeennttoo  aallll’’eecccceelllleennzzaa  JJooiinntt  CCoommmmiissssiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  eedd  aaii  
rreeqquuiissiittii  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  UUNNII  EENN  IISSOO  99000011::22000000,,  ee  llaa  ssuuaa  vvaalliiddiittàà  èè  ssttaattaa  rriiccoonnoosscciiuuttaa  dduurraannttee  
llee  vveerriiffiicchhee  ddii  qquuaalliittàà  eeffffeettttuuaattee  ddaaggllii  sstteessssii  OOrrggaanniissmmii  ddii  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee..  
  
LLaa  rreeaallttàà  aassssiisstteennzziiaallee  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  rriicchhiieeddee  aaii  CCoooorrddiinnaattoorrii  ccoommppeetteennzzee  
ggeessttiioonnaallii  ee  uunnaa  vviivvaaccee  ccaappaacciittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  pprrooffeessssiioonnaallee..  
LLee  aattttiivviittàà  iinn  ccuuii  ssoonnoo  ccooiinnvvoollttii,,  ppeerr  ootttteenneerree  uunn’’eeffffiiccaaccee  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo  rriigguuaarrddaannoo  ffrraa  ll’’aallttrroo::  

--  LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ssppeecciiffiiccii  ssuull  rriisscchhiioo  cclliinniiccoo  ee  llaa  pprreevveennzziioonnee  
ddeeggllii  eerrrroorrii  ccoonn  ccoonntteessttuuaallee  iissttiittuuzziioonnee  ddii  uunn  NNuucclleeoo  ddii  GGeessttiioonnee  ddeell  RRiisscchhiioo  ((  NNGGRR  ))  
cchhee  ssii  ppoonnee  ccoommee  oobbiieettttiivvoo  llaa  pprroommoozziioonnee  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  
ffuunnzziioonnaallee  ttrraa  ggllii  oorrggaanniissmmii  iinntteerrnnii,,  ooggnnuunnoo  ccoonn  llee  pprroopprriiee  iiddeennttiittàà  ee  rreellaattiivvee  
rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  nneellll’’iinntteennttoo  ddii  mmiigglliioorraarree  llaa  qquuaalliittàà  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllee  ccuurree  pprreessttaattee..  

--  AAttttiivvaazziioonnee  ddii  uunn  ccoorrssoo  ssppeecciiffiiccoo  ppeerr  ccoooorrddiinnaattoorrii,,  ssiiaa  ppeerr  ffaavvoorriirree  iill  pprroocceessssoo  ddii  
iinntteeggrraazziioonnee  ddiippaarrttiimmeennttaallee  aattttrraavveerrssoo  ll’’iinntteerraazziioonnee  ttrraa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  ee  rriicceerrccaa  
sscciieennttiiffiiccaa  cchhee,,  ppeerr    iill  ppootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ggeessttiioonnaallii  aammmmiinniissttrraattiivvee  eedd  
eeccoonnoommiicchhee..  

--  IIll  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellll’’aaccccoogglliieennzzaa  ee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeell  ppaazziieennttee  cchhee  aacccceeddee  aall  PPrroonnttoo  
SSooccccoorrssoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonn  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddeellllaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  tteemmppoo  ddii  aatttteessaa,,  rriissppeettttoo  aaii  
ccooddiiccii  bbiiaanncchhii  ee  vveerrddii    iiddeennttiiffiiccaattii  nneell  TTrriiaaggee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo..  

  
SSiiggnniiffiiccaattiivvoo  èè  iill  nnuummeerroo  ddii  CCoooorrddiinnaattoorrii  pprreesseennttii  nneellllaa  FFoonnddaazziioonnee::  
  

  AArreeaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa::  110022  
  AArreeaa  tteeccnniiccaa::  3344..  

  
NNeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  ssoonnoo  ssttaattii  ccoossttiittuuiittii  77  DDiippaarrttiimmeennttii  SSaanniittaarrii  ggeessttiioonnaallii::  
  

11..  ddeellll’’aarreeaa  ddeellllaa  mmeeddiicciinnaa  ee  ssppeecciiaalliittàà  mmeeddiicchhee;;  
22..  ddeellll’’aarreeaa  ddeellllaa  cchhiirruurrggiiaa,,  ssppeecciiaalliittàà  cchhiirruurrggiicchhee  ee  ddeeii  ttrraappiiaannttii;;  
33..  ddeellll’’aarreeaa  ssaalluuttee  ddeellllaa  ddoonnnnaa,,  ddeell  bbaammbbiinnoo  ee  ddeell  nneeoonnaattoo;;  
44..  ddeellll’’aarreeaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ddiiaaggnnoossttiiccii;;  
55..  ddeellll’’aarreeaa  ddeellllaa  mmeeddiicciinnaa  rriiggeenneerraattiivvaa;;  
66..  ddeellll’’aarreeaa  ddeellllaa  mmeeddiicciinnaa  pprreevveennttiivvaa  
77..  ddeellll’’aarreeaa  ddeellll’’aanneesstteessiiaa  ee  rriiaanniimmaazziioonnee  ee  tteerraappiiaa  ddeell  ddoolloorree    

  
ee  uunn  ddiippaarrttiimmeennttoo  tteeccnniiccoo--oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ddeellll’’aarreeaa  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa--uurrggeennzzaa;;  ttaallee  ddiippaarrttiimmeennttoo  èè  
rriivvoollttoo  aall  ccoossttaannttee  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  cchhee  rruuoottaa  
aattttoorrnnoo  aall  ppaazziieennttee  iinn  ssiittuuaazziioonnee  ddii  rreeaallee  oo  pprreessuunnttaa  mmaaggggiioorree  ccrriittiicciittàà  ccoonn  aazziioonnii  ccoooorrddiinnaattee,,  
tteemmppeessttiivvee  ee  rraazziioonnaallii..  
SSoonnoo  ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii  ee  nnoommiinnaattii  ii  RReeffeerreennttii  IInnffeerrmmiieerriissttiiccii  ddii    AArreeaa  ((RR..II..AA..))  ee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  
ccoonnttrraattttuuaallee  èè  ssttaattaa  aattttrriibbuuiittaa  lloorroo    ll’’IInnddeennnniittàà  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa,,  qquueessttoo  ppeerr  rriiccoonnoosscceerree  llee  
ffuunnzziioonnii  rriitteennuuttee  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  rriissuullttaattoo  ee  ppeerr  vvaalloorriizzzzaarrnnee  ll’’aappppoorrttoo  pprrooffeessssiioonnaallee..  
RRiitteennggoo  ffoonnddaammeennttaallee  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  ooppeerraattoorrii  aabbiillii,,  mmoottiivvaattii,,    ccaappaaccii  ddii  ffooccaalliizzzzaarrssii  ssuu  cciiòò  cchhee  
ppuuòò  rreeaallmmeennttee  iinnccoonnttrraarree  ee  ssuuppeerraarree  llee  aassppeettttaattiivvee  ddeeii  ppaazziieennttii..  
IInnssiieemmee  ssii  vvuuoollee  rreeaalliizzzzaarree::  



••  uunnaa  nnuuoovvaa  ccuullttuurraa  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  aappeerrttaa  ee  ppaarrtteecciippaattiivvaa  ccaappaaccee  ddii  ddiimmoossttrraarree  uunn  
iimmppeeggnnoo  aallllaa  qquuaalliittàà,,  ccoonnddiivviissoo  ddaall  ppeerrssoonnaallee  ee  ddaaii  mmaannaaggeerrss  ee  ssuuppppoorrttaattaa  ddaa  rriissoorrssee  bbeenn  
iiddeennttiiffiiccaattee  ssiiaa  ffiinnaannzziiaarriiee  cchhee  uummaannee    

••  uunn  bbuuoonn  uussoo  ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ppiiaanniiffiiccaarree  ee  vvaalluuttaarree  ii  pprroocceessssii  aassssiisstteennzziiaallii  
••  uussoo  ddii  mmeettooddoollooggiiee  ppeerr  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ((  ppaattiieenntt  ppaanneellss,,  ffooccuuss  ggrroouupp    ))  
••  uuttiilliizzzzoo  ddii  eesseemmppii  ddii  bbuuoonnaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccoo  ––  aassssiisstteennzziiaallee,,    ggiiàà  ssppeerriimmeennttaattii  ddaa  aallttrrii  ..  

  
VVaa  ddaa  ssee    llaa  nneecceessssiittàà  ddii  uunn  ccaammbbiiaammeennttoo  ddeellllaa  vviissiioonnee  cchhee  ddaa  ppaarrttiiccoollaarree  ddeevvee  ddiivveennttaarree  ggeenneerraallee,,  
llaa  ssffiiddaa  èè,,  aavveennddoo  llee  nnoorrmmee  ee  llaa  ffiilloossooffiiaa,,  ssaappeerr  uuttiilliizzzzaarree  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  ssiiaannoo  ccaappaaccii  ddii  ffaarree  
ccaammbbiiaammeennttoo..  





IIll  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee..    
LL’’eessppeerriieennzzaa  ddeellll’’AA..OO..””OOssppeeddaallee  NNiigguuaarrddaa  CCaa’’  GGrraannddaa””  

ddii  GGiioovvaannnnaa  BBoolllliinnii**  
  
FFlloorreennccee  NNiigghhttiinnggaallee  iinnddiiccaavvaa,,  ccoonn  uunnaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ssccoonncceerrttaannttee  ppeerr  ll’’eeppooccaa,,  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  
ggaarraannttiirree  cchhee  ii  ppaazziieennttii  nnoonn  ssooffffrriisssseerroo  ppeerr  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  pprreessttaattaa,,  iinn  aaggggiiuunnttaa  aa  
qquueellllee  ddoovvuuttee  aallllaa  lloorroo  mmaallaattttiiaa..  
  
IIll  ppeennssiieerroo  ddii  NNiigghhttiinnggaallee  aannttiicciippaa  iill  pprroobblleemmaa,,  ooggggii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ddiissccuussssoo,,  ee  cciiooèè  ccoommee  ggaarraannttiirree  
llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ppaazziieennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ccoonntteessttii  ppootteennzziiaallmmeennttee  ““ppeerriiccoolloossii””  qquuaallii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ggllii  
aammbbiittii  aassssiisstteennzziiaallii..  
  
NNoonnoossttaannttee  ii  cceennttoo  ee  ppiiùù  aannnnii  cchhee  ccii  sseeppaarraannoo,,  iinnttuuiiaammoo  cchhee  ddiieettrroo  aa  qquueessttaa  aaffffeerrmmaazziioonnee,,  vvii  èè  
mmoollttoo  ddii  ppiiùù..    
IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ––  ee  ppeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  èè  ssttaattaa  uuttiilliizzzzaattaa  ccoommee  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  ppeerr  qquueessttee  rriifflleessssiioonnii  
––  eevvooccaa  tteemmaattiicchhee  ddii  ppoorrttaattaa  ppiiùù  ggeenneerraallee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  iill  pprroobblleemmaa  ddeell  ggoovveerrnnoo  ddeeii  pprroocceessssii  
aassssiisstteennzziiaallii  ee,,  iinn  ddeeffiinniittiivvaa,,  ddeeii  ccoommppoorrttaammeennttii  pprrooffeessssiioonnaallii..  
  
IIll  pprroobblleemmaa  ddeell  ggoovveerrnnoo  ddeeii  pprroocceessssii  aassssiisstteennzziiaallii,,  iill  ggaarraannttiirree  cciiooèè  cchhee  qquueessttii  ssiiaannoo  iinnddiirriizzzzaattii  aallllaa  
eerrooggaazziioonnee  ddii  uunn’’aassssiisstteennzzaa  ddii  bbuuoonnaa  qquuaalliittàà,,  nnoonn  èè  ssttaattoo  ppuurrttrrooppppoo  rriissoollttoo  cceerrttaammeennttee  ddaall  
pprrooggrreessssoo  sscciieennttiiffiiccoo  ee  tteeccnnoollooggiiccoo  cchhee  ppuurree,,  ssoopprraattttuuttttoo  nneeggllii  uullttiimmii  ddeecceennnnii,,  hhaa  vviissttoo  pprrooggrreeddiirree  iinn  
mmooddoo  ssoossttaannzziiaallee  llee  nnoossttrree  ccoonnoosscceennzzee  ssuullllaa  ssaalluuttee,,  ssuullllee  ccaauussee  ddii  mmoollttee  ppaattoollooggiiee  rriilleevvaannttii  ee  llee  
nnoossttrree  ccaappaacciittàà  ddii  ccuurraarree  eedd  aassssiisstteerree  llee  ppeerrssoonnee..  AAnnzzii,,  ppeerr  mmoollttii  aassppeettttii,,  lloo  sstteessssoo  pprrooggrreessssoo  
tteeccnnoollooggiiccoo  hhaa  rreessoo  aannccoorraa  ppiiùù  ccoommpplleessssoo  iill  ggoovveerrnnaarree  uunnaa  rreeaallttàà  aassssiisstteennzziiaallee  cchhee  aaii  tteemmppii  ddii  
NNiigghhttiinnggaallee  eerraa  nneecceessssaarriiaammeennttee  sseemmpplliiccee  iinn  rraaggiioonnee  ddeellllaa  eessttrreemmaa  lliimmiittaatteezzzzaa  ddeellllee  rriissoorrssee  
tteeccnniicchhee  ddii  uunnaa  pprraattiiccaa    iinn  llaarrggaa  mmiissuurraa  ““aarrttiiggiiaannaallee””..    
  
GGoovveerrnnoo  ssiiggnniiffiiccaa  aappppuunnttoo  qquueessttoo,,  iinn  ddeeffiinniittiivvaa,,  uunnaa  ccooeerreennttee  ccaappaacciittàà  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  
((ccoonnoosscceennzzaa))  ddeeii  ffeennoommeennii  ee  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  iill  lloorroo  iinnddiirriizzzzoo  vveerrssoo  uunnaa  mmiigglliioorree  qquuaalliittàà  
ddeellll’’aassssiisstteennzzaa..  
LLaa  ""cclliinniiccaall  ggoovveerrnnaannccee""  vviieennee  ddeeffiinniittaa  ccoommee  ""iill  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  ii  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii  ssii  rreennddoonnoo  
rreessppoonnssaabbiillii  ddeell  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ee  mmaanntteennggoonnoo  eelleevvaattii  lliivveellllii  ddii  
pprreessttaazziioonnii  ccrreeaannddoo  uunn  aammbbiieennttee  cchhee  ffaavvoorriissccee  ll’’eesspprreessssiioonnee  ddeellll’’eecccceelllleennzzaa  cclliinniiccaa""  ((lliibbeerraammeennttee  
ttrraaddoottttoo  ddaa  AA  FFiirrsstt  CCllaassss  SSeerrvviiccee,,DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh,,  11999988))..  
  
SSii  pprrooppoonnee    qquuiinnddii  ddii  ccoonnffuuttaarree  ll’’iiddeeaa  llaarrggaammeennttee  ddiiffffuussaa  cchhee  iill  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee  ssiiaa  
eesssseennzziiaallmmeennttee  rraapppprreesseennttaattoo  ddaallllaa  mmeessssaa  iinn  aattttoo  ddii  uunnaa  sseerriiee  ddii  tteeccnniicchhee  ee  ssttrruummeennttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aadd  
aaffffrroonnttaarree  ssppeecciiffiiccii  aassppeettttii  ddeellllaa  qquuaalliittàà  aassssiisstteennzziiaallee..    
  
II  ssuuooii  oobbiieettttiivvii  ssii  ccoollllooccaannoo  ssiiccuurraammeennttee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  tteemmaattiiccaa  ggeenneerraallee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  
ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ppuunnttaannddoo  ppeerròò  ll’’aatttteennzziioonnee  ::  
--  aallllaa  ccaappaacciittàà  ddii  eerrooggaarree  iinntteerrvveennttii  eeffffiiccaaccii,,  iinn  mmooddoo  aapppprroopprriiaattoo  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  cclliinniiccoo  eedd  

oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,    
--    aall  ccoommee  ggoovveerrnnaarree,,  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  aassssiisstteennzziiaallee  ddii  ccrreesscceennttee  ccoommpplleessssiittàà,,  lloo  ssvviilluuppppoo  ee  ll’’uuttiilliizzzzoo  

nneellllaa  pprraattiiccaa  ddii  tteeccnnoollooggiiee  ssaanniittaarriiee  ddii  sseemmpprree  mmaaggggiioorree  ssooffiissttiiccaazziioonnee..  
  
IInn  qquueessttaa  pprroossppeettttiivvaa  llaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ddiippeennddee  ddaallllee  rriissoorrssee  iinnvveessttiittee,,  ddaallllaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeeii  
ssiinnggoollii  pprrooffeessssiioonniissttii,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  èè  iill  rriissuullttaattoo  ddii  ssppeecciiffiicchhee  sscceellttee  ddii  ppoolliittiiccaa  ssaanniittaarriiaa  cchhee  
ssaappppiiaannoo  iinntteerrvveenniirree  ::  
--ssuuggllii  aasssseettttii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  ddeeii  sseerrvviizzii  iinn  mmooddoo  ddaa  ccrreeaarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  uunnaa  eeffffeettttiivvaa  
mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriieettàà  eedd  iinntteeggrraazziioonnee,,    

--ssuuii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  nneellllaa  pprraattiiccaa,,  
--ssuuii  ppeerrccoorrssii  vvaalluuttaattiivvii  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  ddii  ddiissccrriimmiinnaarree  llee  vveerree  ddaallllee  ffaallssee  iinnnnoovvaazziioonnii..  
                                                                                  
DDootttt..ssssaa  --  PPrreessiiddeennttee  AARRLLII  --  CCoonnssiigglliieerree  NNaazziioonnaallee  CCNNAAII  --  DDiirriiggeennttee  IInnffeerrmmiieerriissttiiccoo      DD..II..TT..RR..AA..  --  AAzziieennddaa  OOssppeeddaalliieerraa  

OOssppeeddaallee  NNiigguuaarrddaa  ""CCàà  GGrraannddaa""  --    MMiillaannoo..  

 



  
IIll  ggoovveerrnnoo  ddeeii  ccoommppoorrttaammeennttii  pprrooffeessssiioonnaallii  iinn  ssaanniittàà  hhaa  ccoonnoosscciiuuttoo  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  vvaarrii  oorriieennttaammeennttii::  
--  mmooddaalliittàà  ddii  vveerriiffiiccaa  ee  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeerriivvaattee  ddaall  sseettttoorree  iinndduussttrriiaallee  ((ttoottaall  qquuaalliittyy  

mmaannaaggeemmeenntt  eedd  aall  ccoonnttiinnuuoouuss  qquuaalliittyy  iimmpprroovveemmeenntt)),,    
--  mmeettooddoollooggiiee  ee  ssttrruummeennttii  mmaattuurraattii  iinniizziiaallmmeennttee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  mmeeddiiccoo--sscciieennttiiffiiccaa  

((qquuaalliittyy  aassssuurraannccee,,  mmoovviimmeennttoo  ddeellllaa  eevviiddeennccee--bbaasseedd))  ..  
  
AAll  mmoommeennttoo,,  nneessssuunnoo  ddii  qquueessttii  aapppprrooccccii  hhaa  mmoossttrraattoo  ddii  ppootteerr  eesssseerree,,  ddaa  ssoolloo,,  ““llaa  rriissppoossttaa””  aall  
pprroobblleemmaa  ddeell  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa..  LLaasscciiaannoo  iinn  bbuuoonnaa  ppaarrttee  iirrrriissoollttaa  llaa  
qquueessttiioonnee  ddii  ffoonnddoo  cchhee  rraapppprreesseennttaa  iill  ccuuoorree  ddeell  pprroobblleemmaa  cchhee  iill  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo  hhaa  
ll’’aammbbiizziioonnee  ddii  aaffffrroonnttaarree  CCOONN  IILL  SSIINNGGOOLLOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTAA  EE  CCOONN  IILL  SSIISSTTEEMMAA  ::  
iinntteerrvveenniirree  ssuullllee  ssiinnggoollee  ddeecciissiioonnii  cclliinniicchhee  ppeerr  oorriieennttaarrllee  vveerrssoo  uunnaa  mmiigglliioorree  aapppprroopprriiaatteezzzzaa  
ee  ffaarree  iinn  mmooddoo  cchhee  ii  ssiisstteemmii  aassssiisstteennzziiaallii,,  nneell  lloorroo  iinnssiieemmee,,  ssiiaannoo  oorriieennttaattii  vveerrssoo  qquueessttoo  
oobbiieettttiivvoo..    
  
MMeettooddoollooggiiee  ee  ssttrruummeennttii  ccoommee  ll’’aauuddiitt  cclliinniiccoo,,  llee  lliinneeee--gguuiiddaa,,  llee  ccaarrttee  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  llee  tteeccnniicchhee  
ddii  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ee  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeell  rriisscchhiioo  cclliinniiccoo  ffaannnnoo  ppaarrttee  ddeellllaa  ddoottaazziioonnee  ssttrruummeennttaallee  
ddeell  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee..    
  
IInn  qquueessttoo  ccoonntteessttoo  iill  rruuoolloo  ddeell  ccoooorrddiinnaattoorree  èè  qquueelllloo  ddii    pprroommuuoovveerree  ffoorrmmaazziioonnee  ee  aattttiivviittàà  aaffffiinncchhéé  ii  
sseerrvviizzii  ssiiaannoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  uuttiilliizzzzaarrllii,,  ddii  iinntteeggrraarrllii  nneeii  pprroopprrii  mmeeccccaanniissmmii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  ee  
ggeessttiioonnaallii..    
  
SSii  ttrraattttaa  ddii  pprreeddiissppoorrrree  uunn  ssiisstteemmaa  ssaanniittaarriioo  iinn  ggrraaddoo  ddii  aaccqquuiissiirree,,  iinn  mmooddoo  tteemmppeessttiivvoo,,  iinnffoorrmmaazziioonnii  
ddeettttaagglliiaattee  ssuuii  pprroocceessssii  aassssiisstteennzziiaallii  eerrooggaattii  ee  ssuuii  rriissuullttaattii  ootttteennuuttii  eedd  iinn  ccuuii  ssiiaannoo  aattttiivvaattee  lliinneeee  ddii  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  cchhiiaarree  ddaa  ggaarraannttiirree  cchhee  ttaallii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssiiaannoo  ppooii  eeffffeettttiivvaammeennttee  
uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  oorriieennttaarree  iinn  mmooddoo  ccoonnsseegguueennttee  llee  sscceellttee  aassssiisstteennzziiaallii  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvee..  
  
IInn  qquueessttoo  sseennssoo  ssii  ttrraattttaa  ddii  ooppeerraarree  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  ssuull  vveerrssaannttee  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ee  ssuu  qquueelllloo  
ccuullttuurraallee,,  dduuee  ppiiaannii  cchhee  iill  ccoooorrddiinnaattoorree  ddeevvee  ccoossttaanntteemmeennttee  tteenneerree  pprreesseennttee..  
  
PPeerr  rreeaalliizzzzaarree,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  ccuullttuurraallee,,  iill  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee  hhaa  llaa  
nneecceessssiittàà  ddii  ccoonnssoolliiddaarree  pprriinncciippii  ee  vvaalloorrii  cchhee  lloo  lleeggiittttiimmiinnoo  ee  ggllii  ccoonnffeerriissccaannoo  ccrreeddiibbiilliittàà  ee,,  ssuull  ppiiaannoo  
oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,  qquueellllaa  ddeellllaa  lloorroo  ttrraadduuzziioonnee  ooppeerraattiivvaa..  
  
  
  
VVeeddiiaammoo  nneell  ddeettttaagglliioo  qquueessttii  dduuee  aassppeettttii  ((pprriinncciippii  ee  aattttiivviittàà//ssttrruummeennttii))..  
  
  
PPRRIINNCCIIPPII  GGEENNEERRAALLII          AATTTTIIVVIITTÀÀ//SSTTRRUUMMEENNTTII  
SSvviilluuppppoo  pprrooffeessssiioonnaallee          FFoorrmmaazziioonnee  oorriieennttaattaa  aadd  iinncceennttiivvaarree  llaa  

ccoonndduuzziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  cchhee  sseegguuoonnoo  
  
CCoonnddiivviissiioonnee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree        LLiinneeee  gguuiiddaa  ee  lloorroo  ttrraadduuzziioonnee      

iinn  ppeerrccoorrssii    ccoonnddiivviissii  
  
CCoooorrddiinnaammeennttoo  eedd  iinntteeggrraazziioonnee  ttrraa  
sseerrvviizzii    
  

PPrroovvee  ddii  eeffffiiccaacciiaa            AAcccceessssoo  aadd  iinnffoorrmmaazziioonnii  sscciieennttiiffiicchhee  
ssuullllaa  eeffffiiccaacciiaa  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ssaanniittaarrii  
  

IImmppaarraarree  ddaallll’’eessppeerriieennzzaa          AAuuddiitt  cclliinniiccoo,,  CCaarrttee  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  GGeessttiioonnee  
ddeell  rriisscchhiioo  
  

RReessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee          DDooccuummeennttaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  



ee  ddeeii  sseerrvviizzii  eerrooggaattii  aattttrraavveerrssoo  ccrriitteerrii  
ddii  vvaalluuttaazziioonnee,,  iinnddiiccaattoorrii  ee  ssttaannddaarrdd  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo  aapppprroopprriiaattii  
  

PPrroocceessssoo  ppaarrtteecciippaattiivvoo        CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellll’’uutteennttee  
                OOppeerraarree  ddeellllee  sscceellttee  
  
  
DDaa  GGrriillllii  RR..,,  TTaarroonnii  FF..  ((22000044))..GGoovveerrnnoo  cclliinniiccoo..IIll  PPeennssiieerroo  SScciieennttiiffiiccoo,,  MMiillaannoo..  pp..1144..  
  
  
  
PPeerr  iinntteeggrraarree  qquueessttii  aassppeettttii  ccoonn  aallccuunnii  ddaattii  eessppeerriieennzziiaallii,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellll’’AA..OO..""OOssppeeddaallee  NNiigguuaarrddaa  
CCaa''  GGrraannddaa"",,  èè  ssttaattoo  ssoommmmiinniissttrraattoo  uunn  qquueessttiioonnaarriioo  aaii  ccoooorrddiinnaattoorrii  cchhee  sseegguuee  qquueessttaa  iimmppoossttaazziioonnee  
ccoonn  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  ccoonnoosscceerree  llee  lloorroo  ccoommppeetteennzzee  ee  llee  lloorroo  vvaalluuttaazziioonnII  ssuull  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo--
aassssiisstteennzziiaallee  ((ttoottaallee  qquueessttiioonnaarrii  eellaabboorraattii  ::  nn..6666))  
  
  
VVeeddiiaammoo  llee  ddoommaannddee  ffoorrmmuuaattee  ee  llee  rriissppoossttee  rraaccccoollttee::    
  
AA..  LLoo  ssvviilluuppppoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeevvee  eesssseerree  oorriieennttaattoo  aadd  iinncceennttiivvaarree  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  llaa  

ccoonndduuzziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  cchhee  ssaarraannnnoo  qquuii  ddii  sseegguuiittoo  ddeettttaagglliiaattee..  
  
  

DDoommaannddaa  nn..11  ––  CCoommee  aaffffrroonnttaarree  iill  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee??  
  

aa..  ffrreeqquueennttaarree  ccoorrssii  ppeerr  ccoonnoosscceerrlloo  ppiiùù  aapppprrooffoonnddiittaammeennttee  
bb..  vvaalluuttaarree  ccoonn  ssppeerriimmeennttaazziioonnii  ssppeecciiffiicchhee  llaa  vvaalliiddiittàà  ddii  qquuaannttoo  pprrooppoossttoo  
cc..  èè  uunn’’aallttrraa  mmooddaa  cchhee  nnoonn  ccaammbbiieerràà  llaa  rreeaallttàà  ooppeerraattiivvaa..  

  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

conoscere
sperimentazione
moda
no risposta

  
  
  
NNeessssuunn  ccoooorrddiinnaattoorree  ccoonnssiiddeerraa  ll’’aarrggoommeennttoo  uunnaa  mmooddaa  iinniinnfflluueennttee,,  mmaa  uunnaa  tteemmaattiiccaa  ddaa  
aapppprrooffoonnddiirree  ee  ssppeerriimmeennttaarree  nneeii  ssuuooii  aassppeettttii  ooppeerraattiivvii..  
  
  
  
BB..  IIll  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee  rriicchhiieeddee  uunnaa  vviissiioonnee  ddii  ssiisstteemmaa,,  ccoonn  aatttteennzziioonnee  aall  ppeerrccoorrssoo  

aassssiisstteennzziiaallee  ddeell  ppaazziieennttee,,  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  aaii  ssiinnggoollii  mmoommeennttii  cchhee  lloo  ccoommppoonnggoonnoo..  



UUnn  pprriinncciippiioo  rriissuullttaa  qquuiinnddii  eesssseerree  llaa  ccoonnddiivviissiioonnee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree  ppeerrcchhéé  ggoovveerrnnaarree  llaa  
pprraattiiccaa  cclliinniiccaa--aassssiisstteennzziiaallee  ssiiggnniiffiiccaa  ppoorrrree  ll’’aacccceennttoo  ssuull  ffaattttoo  cchhee  iill  rriissuullttaattoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ee  
ddeeii  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii  èè  iinn  llaarrggaa  mmiissuurraa  ll’’eessiittoo  nnoonn  ttaannttoo  ddeellllaa  aabbiilliittàà  ee  ccaappaacciittàà  tteeccnniiccaa  ddeell  ssiinnggoolloo  
ooppeerraattoorree,,  qquuaannttoo  ppiiuuttttoossttoo  ddeellllaa  bbuuoonnaa  ooppeerraattiivviittàà  ddeeii  tteeaamm  ddii  ooppeerraattoorrii  ddeeii  sseerrvviizzii..    
ÈÈ  iinn  qquueessttaa  ddiimmeennssiioonnee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree  cchhee  ll’’uussoo  ddeellllee  lliinneeee--gguuiiddaa  ttrroovvaa,,  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  
ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee,,  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ffaavvoorriirree  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ccoonnddiivviissii  cchhee  
rraapppprreesseennttiinnoo  llaa  ccoonntteessttuuaalliizzzzaazziioonnee  llooccaallee  ddeeii  ccoommppoorrttaammeennttii  rraaccccoommaannddaattii..    

  
  
DDoommaannddaa  nn..22  aa    --    CCoonnddiivviissiioonnee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree  

  
□□  pprroottooccoollllii  mmoonnoopprrooffeessssiioonnaallii  
□□  lliinneeee  gguuiiddaa  
□□  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii    
□□  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ttrraa  ii  sseerrvviizzii      
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CCoorrrreettttaammeennttee  iinnddiivviidduuaattii  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ttrraa  ii  sseerrvviizzii,,  ii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii  ee  llee  lliinneeee  
gguuiiddaa..  II  pprroottooccoollllii  mmoonnoopprrooffeessssiioonnaallii,,  iinnsseerriittii  ccoommee  ““ddiissttrraattttoorrii””,,  hhaannnnoo  ggiiuussttaammeennttee  
rriissccoossssoo  ppoocchhee  ssiimmppaattiiee..  
  
  
  
  
CC..  LL’’aaddoozziioonnee  ddeell  pprriinncciippiioo  ““iimmppaarraarree  ddaallll’’eessppeerriieennzzaa””  rraapppprreesseennttaa  ll’’aassppeettttoo  ooppeerraattiivvoo  ddeellllaa  

aaddoozziioonnee  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  ccuullttuurraa  aa  lliivveelllloo  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  nneellllaa  mmiissuurraa  iinn  ccuuii  iimmpplliiccaa  
iinnnnaannzziittuuttttoo  uunn  eesseerrcciizziioo  ssiisstteemmaattiiccoo  ddii  aannaalliissii  ddeeii  pprroocceessssii//eessiittii  aassssiisstteennzziiaallii..    
QQuueessttoo  iimmpplliiccaa  aanncchhee  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  mmeeccccaanniissmmii  ee  ssttrruummeennttii  ddii  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  eedd  aannaalliissii  ddeeggllii  
eerrrroorrii  ee  ddeellllee  lloorroo  ccaauussee,,  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddii  ““ssoorrvveegglliiaannzzaa””  ––  ccoonnddoottttaa  ccoonn  uunn  aapppprroocccciioo  
nnoonn  ppuunniittiivvoo  oo  ccoollppeevvoolliizzzzaannttee  ––  ssuullll’’iinnssiieemmee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddeellll’’aammbbiieennttee  cclliinniiccoo--
aassssiisstteennzziiaallee,,  ppeerr  iiddeennttiiffiiccaarree  qquueeii  ffaattttoorrii  cchhee  iinndduuccoonnoo  aa  ccoommmmeetttteerree  ssbbaaggllii  aallttrriimmeennttii  eevviittaabbiillii,,  
aassccrriivviibbiillii  nneellllaa  ggrraann  ppaarrttee  ddeeii  ccaassii  nnoonn  aa  ddiiffeettttii  ddeeii  ssiinnggoollii,,  mmaa  aall  mmooddoo  iinn  ccuuii  iill  llaavvoorroo  èè  
oorrggaanniizzzzaattoo..  

  
  
  



DDoommaannddaa  nn..22  bb    ––  IImmppaarraarree  ddaallll’’eessppeerriieennzzaa  
  
□□  ddiissccuussssiioonnee  ddeeii  ccaassii  
□□  ssvviilluuppppaarree  llaa  rriicceerrccaa    
□□  ggeessttiioonnee  ddeell  rriisscchhiioo    
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NNeessssuunnaa  iinncceerrtteezzzzaa::  llee  sscceellttee  iinnddiiccaannoo  ccoorrrreettttaammeennttee  llee  mmooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee  ppiiùù  eeffffiiccaaccii  ppeerr  
iimmppaarraarree  ddaallll’’eessppeerriieennzzaa  ccoonn  uunnaa  ddiissccrreettaa  pprreeffeerreennzzaa  ppeerr  llaa  ““ddiissccuussssiioonnee  ddeeii  ccaassii””..  
  
  
DD..  IIll  ggoovveerrnnoo  ddeellllaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  iimmpplliiccaa  iinnoollttrree  uunnaa  eesspplliicciittaa  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii,,  
iinntteessaa  ccoommee  ll’’aassssuummeerree  iill  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddii  uunnaa  bbuuoonnaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  nnoonn  ccoommee  ggeenneerriiccoo  
ccoommppiittoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeell  ssiinnggoolloo  ooppeerraattoorree,,  mmaa  ccoommee  iimmppeeggnnoo  ddeell  tteeaamm  ddii  ooppeerraattoorrii  nneell  lloorroo  
iinnssiieemmee..  LLaa  ddiirreettttaa  ccoonnsseegguueennzzaa  èè  llaa  nneecceessssiittàà  ee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aa  ssoottttooppoorrssii  aa  ffoorrmmee  ddii  ccoonnttrroolllloo  ee  
mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  pprroopprriiee  pprreessttaazziioonnii,,  sseeccoonnddoo  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallmmeennttee  ccoonnddiivviissii..  
  
  
DDoommaannddaa    nn..22  cc  ––  RReessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  
  

□□  iiddeennttiiffiiccaarree  ggllii  aammbbiittii  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  
□□  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà    ssvvoollttaa    
□□  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aattttiivviittàà    ssvvoollttaa  
□□  iinncceennttiivvaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  
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SSoonnoo  ssttaattii  ggiiuussttaammeennttee  iinnddiiccaattii  ggllii  aassppeettttii  lleeggaattii  aallllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ee  ddeellllaa  
qquuaalliittàà..  DDooccuummeennttaarree  llaa  qquuaalliittàà,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ccoonnsseennttee  ddii  ddaarree  ffeeeeddbbaacckk  ccoossttrruuttttiivvii..  
FFaa  rriifflleetttteerree  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ssuullll’’iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  aammbbiittii  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ccoommee  ssee  
ccoossttiittuuiissssee  aannccoorraa  uunnaa  nneecceessssiittàà,,  uunnaa  ffaassee  pprreelliimmiinnaarree  ddaa  ssppeecciiffiiccaarree..    
AAllllaa  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  uunn  nnuummeerroo  mmoollttoo  rriiddoottttoo  ddii  ccoooorrddiinnaattoorrii  ccoorrrreellaa  ll’’iinncceennttiivvoo  
eeccoonnoommiiccoo,,  eelleemmeennttoo  iinnsseerriittoo  ccoommee  ““ddiissttrraattttoorree””..  

  
  
EE..  IInnffiinnee  iill  ggoovveerrnnoo  ddeellllaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  uunn  pprroocceessssoo  ppaarrtteecciippaattiivvoo  iinn  ccuuii  llaa  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeggllii  uutteennttii  aallll’’aattttiivviittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  ccoorrrriissppoonnddee  nnoonn  ssoolloo  aa  uunn  ggeenneerriiccoo  ddiirriittttoo  ddeell  
ppaazziieennttee  aa  uunn  rruuoolloo  aattttiivvoo,,  mmaa  aa  uunnaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  nneecceessssaarriiee  ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  
aassssiisstteennzziiaallii  ddeessiiddeerraattii..  PPaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellll’’uutteennzzaa  ssiiggnniiffiiccaa,,  iinn  ccoonnccrreettoo,,  aavvvviiaarree  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddii  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  iinnffoorrmmaazziioonnee  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo,,  aaffffiinncchhéé  mmiigglliioorrii  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  rriissppeettttoo  aa  
qquuaannttoo  ppuuòò  rraaggiioonneevvoollmmeennttee  aatttteennddeerrssii  ddaaggllii  iinntteerrvveennttii  ssaanniittaarrii  ddiissppoonniibbiillii  ee  ddaallllaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ooffffeerrttaa  
ddeeii  sseerrvviizzii..    
  
  
DDoommaannddaa    nn..22  dd  ––  PPaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellll’’uutteennttee  

  
□□  ssttiimmoollaarrllaa  iinn  ooggnnii  ooccccaassiioonnee  
□□  ll’’uutteennttee  tteennddee  aa  ddeelleeggaarree  llee  ddeecciissiioonnee  ssuullllaa  ssuuaa  ssaalluuttee  
□□  ll’’uutteennttee  nnoonn  sseemmpprree  vvuuooll  ccoonnoosscceerree  llaa  vveerriittàà    
□□  rriissppeettttaarree  qquuaannttoo  pprreevveeddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa    
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II  ccoooorrddiinnaattoorrii  ddiimmoossttrraannoo  llaa  lloorroo  sseennssiibbiilliittàà  ee  ccoonnvviinnzziioonnee  vveerrssoo  qquueessttaa  ddiimmeennssiioonnee,,  
uunniittaammeennttee  aallllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  iinntteerreessssee..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



DDoommaannddaa  nn..33  ––  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ll’’aapppprroocccciioo  aall  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee  
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DDeecciissaa  llaa  sscceellttaa  ppoossiittiivvaa  ddeellllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ccoooorrddiinnaattoorrii..  
CCoommpprreennssiibbiillii  aanncchhee  llee  sscceellttee  ddii  eennttrraammbbee  llee  rriissppoossttee::  NNOO  ppeerrcchhéé  vvii  ssoonnoo  mmaannccaannzzee  cchhee  
pprreeooccccuuppaannoo  ((vveeddii  sslliiddee  ssuucccceessssiivvee))  ee  SSII  ppeerrcchhéé  ssii  llaasscciiaa  aappeerrttaa  uunnaa  ppoossssiibbiilliittàà,,  vviissttii  ggllii  
oobbiieettttiivvii  cchhee  ssii  pprreeffiiggggee..  
  
DDeettttaagglliioo  ssuullllee  rriissppoossttee  nneeggaattiivvee    
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II  ccoooorrddiinnaattoorrii  cchhee  ddiimmoossttrraannoo  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ppiiùù  ppeessssiimmiissttaa  cceennttrraannoo  iill  mmoottiivvoo  cchhee,,  iinn  
lleetttteerraattuurraa,,  vviieennee  ssoottttoolliinneeaattoo  aammppiiaammeennttee::  iill  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo  èè  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  uunnaa  ssffiiddaa  
ccuullttuurraallee  ppiiùù  cchhee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa..  
  
  
  
  
  
  



DDeettttaagglliioo  ssuullllee  rriissppoossttee  ppoossiittiivvee  
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CChhiiaarree  aanncchhee  llee  aatttteessee  rriivvoollttee  ssiiaa  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ssiiaa  aalllloo  ssvviilluuppppoo  
pprrooffeessssiioonnaallee  aattttrriibbuueennddoo  ssoorrpprreennddeenntteemmeennttee  iill  mmeeddeessiimmoo  ppeessoo  aaii  dduuee  aassppeettttii  cchhee  
rriigguuaarrddaannoo  iill  ppiiaannoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ee  qquueelllloo  ddeell  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ssiinnggoolloo  pprrooffeessssiioonniissttaa..    
SSii  ccoogglliiee  uunnaa  nnoottaa  mmeennoo  aarrmmoonniiccaa::  uunn  ddiissccrreettoo  nnuummeerroo  ddii  ccoooorrddiinnaattoorrii,,  ttrraa  qquueellllii  cchhee  hhaannnnoo  
rriissppoossttoo  aaffffeerrmmaattiivvaammeennttee,,  nnoonn  rriittiieennee  qquueessttoo  aapppprroocccciioo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinnnnoovvaattiivvoo..  
DDiiffffiicciillee  ddaarr  lloorroo  ttoorrttoo..  
GGllii  ssttrruummeennttii  pprriimmaa  cciittaattii  ssoonnoo  nnoottii,,  iinn  mmoollttee  rreeaallttàà  ccoonnssoolliiddaattii  nneell  lloorroo  uussoo::  iill  ggoovveerrnnoo  
cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee  llii  rriipprrooppoonnee  ssoottttoolliinneeaannddoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  iinntteeggrraarrllii  ppeerr  iinnfflluueennzzaarree  nnoonn  
ssoolloo  llee  sscceellttee  ddeell  ssiinnggoolloo  pprrooffeessssiioonniissttaa  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  qquueellllee  ddeell  ssiisstteemmaa  nneell  ssuuoo  iinnssiieemmee..  
  
  
BBiibblliiooggrraaffiiaa  
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22..  RR..  GGrriillllii  ee  FF..  TTaarroonnii,,  GGoovveerrnnoo  CClliinniiccoo..  GGoovveerrnnoo  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssaanniittaarriiee  ee  qquuaalliittàà  
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44..  RR..  GGrriillllii  ee  EE..  BBeerrttii,,  LLiinneeee  gguuiiddaa  ee  ggoovveerrnnoo  cclliinniiccoo::  ccoommee  rriiccoonncciilliiaarree  iill  mmeezzzzoo  ccoonn  iill  ffiinnee??  
CCeennttrroo  ddii  ddooccuummeennttaazziioonnee  ppeerr  llaa  ssaalluuttee..  AAggeennzziiaa  ssaanniittaarriiaa  rreeggiioonnaallee  ddeellll’’EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa,,  
22000011..    
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nn..  22,,  pp..  II..    
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CClliinniiccaall  ggoovveerrnnaannccee::  ll’’eessppeerriieennzzaa  ddeellll’’AAzziieennddaa  UU..SS..LL..  ddii  PPeerruuggiiaa  
  

AA  ccuurraa  ddii::  
DDrr..  AAvviiaannoo  RRoossssii  --  DDiirriiggeennttee  RReessppoonnssaabbiillee  DDiirreezziioonnee  PPrrooffeessssiioonnii  SSaanniittaarriiee  AASSLL  PPeerruuggiiaa  

  
  
RRiinnggrraazziiaannddoo  iill  CCoolllleeggiioo  IIPPAASSVVII  ddii  MMiillaannoo--LLooddii  ppeerr  qquueessttoo  ggrraaddiittiissssiimmoo  iinnvviittoo,,  mmii  ccoommpplliimmeennttoo  ccoonn  
lloo  sstteessssoo  ppeerr  llee  ttaannttee  iinniizziiaattiivvee  ccuullttuurraallii  cchhee  nneeggllii  aannnnii  hhaa  ssaappuuttoo  pprrooppoorrrree,,  ttuuttttee  ffiinnaalliizzzzaattee  aadd  
eessaallttaarree  iill  rruuoolloo  ee  vvaalloorree  ddeellllaa  rriicceerrccaa  sscciieennttiiffiiccaa  ppeerr  aaffffeerrmmaarree  ll’’iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ccoommee  pprrooffeessssiioonnee  ee  
ccoommee  sscciieennzzaa..  
AAnncchhee  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeeddiiccaattaa  aallllee  ffuunnzziioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  qquuiinnddii  aall  mmaannaaggeemmeenntt  ssaanniittaarriioo  eedd  
iinnffeerrmmiieerriissttiiccoo,,  èè  iimmppoorrttaannttee  nnoonn  aaffffiiddaarrssii  aallllee  ssoollee  rreeggoollee  ddii  bbuuoonn  sseennssoo,,  mmaa  aa  qquueellllee  cchhee  vveennggoonnoo  
ddeeffiinniittee  ““eevviiddeennzzee  ddii  ssiisstteemmaa””..  
IIll  ccoonnttrriibbuuttoo  cchhee  ppoorrttoo  aa  qquueessttoo  eevveennttoo  tteennddee  aadd  eesssseerree  nnoonn  uunnaa  ttrraattttaazziioonnee  tteeoorriiccaa  ssuullllaa  cclliinniiccaall  
ggoovveerrnnaannccee,,  mmaa  ssee  mmaaii  uunnaa  eessppeerriieennzzaa  ddii  aaddoozziioonnee  eedd  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa  aa  ttuuttttii  ii  ccoonntteessttii  
ddeell  mmaannaaggeemmeenntt  aazziieennddaallee,,  ssooffffeerrmmaannddoommii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ssuullllee  ccoommppoonneennttii  cchhee  iinntteerreessssaannoo  
pprreevvaalleenntteemmeennttee  llaa  pprrooffeessssiioonnee  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa..  LL’’eessppeerriieennzzaa  vviieennee  mmaattuurraattaa  nneellllaa  rreeggiioonnee  iinn  ccuuii  
vviivvoo  ee  llaavvoorroo,,  cchhee  èè  ll’’UUmmbbrriiaa,,  cchhee  eesspprriimmee  ppeeccuulliiaarriittàà  ddiivveerrssee  ddaa  qquueellllee  cchhee  ssii  ppoossssoonnoo  rriissccoonnttrraarree  
iinn  uunn’’aarreeaa  mmeettrrooppoolliittaannaa..  NNoonn  èè  eevviiddeenntteemmeennttee  llaa  rreeaallttàà  ddeeii  ggrraannddii  nnuummeerrii  iinn  qquuaannttoo  iinn  ttuuttttaa  llaa  
rreeggiioonnee  rriissiieeddoonnoo  cciirrccaa  880000..000000  aabbiittaannttii,,  eeqquuiivvaalleennttii  aadd  uunn  qquuaarrttiieerree  ddii  uunnaa  mmeettrrooppoollii  ccoommee  MMiillaannoo..  
PPuuòò  eesssseerree  qquueessttoo  ll’’eelleemmeennttoo  ffaacciilliittaannttee  aallllaa  bbaassee  ddii  uunnaa  ttrraaddiizziioonnee  iinnnnoovvaattiivvaa  nneellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  
ssaanniittaarriiaa  rreeggiioonnaallee,,  aanncchhee  ssee  iill  ddaattoo  ddeevvee  eesssseerree  lleettttoo  ppuurree  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccoommpplleessssiittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
ppeerr  llaa  ddiiffffiiccoollttàà  aa  rraaggggiiuunnggeerree  nneell  pprroopprriioo  ccoonntteessttoo  ddii  vviittaa  ee  ddii  llaavvoorroo  ii  rreessiiddeennttii  ddiissttrriibbuuiittii  iinn  uunn  
tteerrrriittoorriioo  vvaassttoo  eedd  aa  bbaassssaa  ddeennssiittàà  ddii  ppooppoollaazziioonnee,,  ccoonn  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  uunnaa  ffiittttaa  rreettee  ddii  sseerrvviizzii  
tteerrrriittoorriiaallii  eedd  oossppeeddaalliieerrii..    
IInn  qquueessttoo  ccoonntteessttoo  ssii  iinnsseerriissccee  llaa  mmaaggggiioorr  aazziieennddaa  ddeellllaa  rreeggiioonnee  ppeerr  tteerrrriittoorriioo  ee  ppooppoollaazziioonnee::  llaa  AASSLL  
ddii  PPeerruuggiiaa..  UUnnaa  aazziieennddaa  iinn  bbuuoonnaa  ssaalluuttee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eeccoonnoommiiccoo,,  cchhee  rraaggggiiuunnggee  ii  pprroopprrii  
rreessiiddeennttii  aa  ddoommiicciilliioo  ccoonn  IInnffeerrmmiieerrii  ddiippeennddeennttii  ddeellll’’aazziieennddaa  ee  sseettttee  ggiioorrnnii  ssuu  sseettttee  ppeerr  ttuuttttoo  ll’’aannnnoo..  
CCooeerreenntteemmeennttee  ccoonn  ii  pprriinncciippii  rreeggiioonnaallii  ddii  ““SSaanniittàà  SSeerrvviizziioo””,,  eerrooggaattoo  aa  ffoorrttee  iimmpprroonnttaa  ppuubbbblliiccaa  ee  
qquuiinnddii  ccoonn  uunnaa  ssccaarrssaa  eesstteerrnnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii,,  iill  pprroobblleemmaa  cchhee  ssii  ppoonnee  ooggggii  ll’’aazziieennddaa  èè  
qquueelllloo  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  ddeeii  pprroopprrii  sseerrvviizzii..    
UUnn  pprroobblleemmaa  cchhee  nnoonn  èè  ssoolloo  ddeell  ccoonntteessttoo  llooccaallee,,  mmaa  cchhee  ppaarrttee  ddaallllee  rriissoorrssee  iinnvveessttiittee  ppeerr  ll’’iinntteerroo  
SSeerrvviizziioo  SSaanniittaarriioo  NNaazziioonnaallee,,  cchhee  ssee  aallllaa  ffiinnee  ddeeggllii  aannnnii  ’’7700  aavveevvaa  aaffffeerrmmaattoo  llaa  ssaalluuttee  ccoommee  ddiirriittttoo  ee  
ccoommee  vvaalloorree,,  rriicchhiiaammaannddoo  ppeerraallttrroo  pprriinncciippii  ccoossttiittuuzziioonnaallii  ee  ddiirriittttii  uummaannii,,  hhaa  ddoovvuuttoo  ppooii  ffaarree  ii  ccoonnttii  
ccoonn  iill  ffaattttoo  cchhee  llee  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  nnoonn  ssoonnoo  iilllliimmiittaattee..  LLaa  ssppeerraannzzaa  ssii  èè  ppooii  rriippoossttaa  
nneellll’’aazziieennddaalliizzzzaazziioonnee,,  mmaa  èè  rriissuullttaattaa  pprreessttoo  ddiissaatttteessaa  ccoonn  uunn  ppaarraaddoossssaallee  aauummeennttoo  ddeellllaa  ssppeessaa,,  
ppuurr  ssee  ccoonn  bbeenneeffiiccii  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii..  
LL’’uullttiimmaa  ggrraannddee  nnoovviittàà  èè  qquueellllaa  ddeeii  lliivveellllii  eesssseennzziiaallii  ddii  aassssiisstteennzzaa  ((DD..llggss  222299//11999999))  cchhee  ppeerròò  ppeerr  
eesssseerree  aapppplliiccaattaa  nneecceessssiittaa  ddii  ssttrruummeennttii  ggeessttiioonnaallii  aa  ssoosstteeggnnoo  ssiiaa  ddeellllaa  qquuaalliittàà,,  cchhee  ddeellllaa  bbuuoonnaa  
aammmmiinniissttrraazziioonnee..  ÈÈ  ppeerr  qquueessttoo  cchhee  nneeggllii  uullttiimmii  aannnnii  hhaa  aavvuuttoo  eedd  hhaa  ssuucccceessssoo  llaa  ““cclliinniiccaall  
ggoovveerrnnaannccee””  cchhee  hhaa  iissppiirraattoo  ggrraann  ppaarrttee  ddii  ppiiaannii  ssaanniittaarrii  rreeggiioonnaallii  ee  ddeeii  ddooccuummeennttii  ddii  
pprrooggrraammmmaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  ddeellllee  rreellaattiivvee  aazziieennddee..  AAnncchhee  llaa  nnoossttrraa  aazziieennddaa  nnoonn  ssii  èè  ssoottttrraattttaa  aa  
qquueessttoo  pprriinncciippiioo,,  iinntteerrpprreettaannddoo  llaa  cclliinniiccaall  ggoovveerrnnaannccee  iinn  sseettttee  ppuunnttii  eesssseennzziiaallii  cchhee  aannddrròò  aa  
ddeessccrriivveerree..    
  
IInnffoorrmmaattiioonn  TTeeccnnoollooggyy  
QQuuaallssiiaassii  ssttrruummeennttoo  ddii  mmaannaaggeemmeenntt  nnoonn  ppuuòò  ooggggii  pprreesscciinnddeerree  ddaall  ccoonnttrriibbuuttoo  ddeellllaa  tteeccnnoollooggiiaa  ee  
ddeellll’’iinnffoorrmmaattiiccaa,,  nnoonn  ssoolloo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ssttrruummeennttoo  ddii  llaavvoorroo,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  ccoommee  sscciieennzzaa  
ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee..  NNeellllaa  nnoossttrraa  aazziieennddaa  llee  aapppplliiccaazziioonnii  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  tteelleemmeeddiicciinnaa  ssoonnoo  oorrmmaaii  aadd  uunn  
bbuuoonn  lliivveelllloo,,  ssoopprraattttuuttttoo  nneeii  sseettttoorrii  ddeellllaa  ddiiaaggnnoossttiiccaa  ppeerr  iimmmmaaggiinnii  ee  ddeellllaa  ccaarrddiioollooggiiaa..  IIll  pprrooggeettttoo  ppiiùù  
aammbbiizziioossoo  èè  ppeerròò  qquueelllloo  ddii  ccrreeaarree  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  aannaaggrraaffiiccaa  ssaanniittaarriiaa  ddeeii  rreessiiddeennttii,,  cchhee  ssii  aalliimmeennttaa  ddii  
ttuuttttee  llee  pprreessttaazziioonnii  ssaanniittaarriiee  eerrooggaattee  aaggllii  sstteessssii..    
LL’’aapppplliiccaazziioonnee  ppiiùù  aavvaannzzaattaa  èè  uunnaa  rreettee  tteerrrriittoorriiaallee  rreeaalliizzzzaattaa  aattttrraavveerrssoo  uunn  ssooffttwwaarree  ddeennoommiinnaattoo  
aass..tteerr  ((aassssiisstteennzzaa  tteerrrriittoorriiaallee  iinntteeggrraattaa))  aaccqquuiissttaattaa  ddaallllaa  ddiittttaa  CCaarriibbeell  ddii  PPiissaa..  QQuueessttoo  ssooffttwwaarree  
ccoonnsseennttee  ddii  aalliimmeennttaarree  uunnaa  bbaannccaa  ddaattii  ssaanniittaarriiaa  ddoovvee  vveennggoonnoo  rreeggiissttrraattii  ii  ppiiaannii  ddii  aassssiisstteennzzaa  ddii  ooggnnii  
pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ddoommiicciilliiaarree,,  nnoonncchhéé  ooggnnii  pprreessttaazziioonnee  eerrooggaattaa  nneeii  cceennttrrii  ddii  ssaalluuttee  tteerrrriittoorriiaallii..  IIll  
ssiisstteemmaa  ppeerrmmeettttee  nnoonn  ssoolloo  ddii  ssuuppppoorrttaarree  llee  pprreessttaazziioonnii  ssiinnggoollaarrmmeennttee,,  mmaa  ddii  ddaarree  ccoonnttiinnuuiittàà  aallllee  



pprreessttaazziioonnii  aassssiisstteennzziiaallii  eerrooggaattee  aaii  ppaazziieennttii//rreessiiddeennttii  nneeii  ddiivveerrssii  aacccceessssii  nneell  tteemmppoo  aaii  sseerrvviizzii  
aazziieennddaallii..  
  
GGeessttiioonnee  ee  SSvviilluuppppoo  RRiissoorrssee  
CCoonnssiiddeerraannddoo  cchhee  iill  6600%%  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  ddeellll’’aazziieennddaa  aappppaarrttiieennee  aallllee  pprrooffeessssiioonnii  
ssaanniittaarriiee,,  èè  ppoossssiibbiillee  ddiicchhiiaarraarree  cchhee  uunnaa  vveerraa  aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeellllaa  cclliinniiccaall  ggoovveerrnnaannccee  ppaassssaa  
ssoopprraattttuuttttoo  aattttrraavveerrssoo  uunn  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  eedd  uunnaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  sstteessssee,,  pprreesseennttii  iinn  ttuuttttii  ii  
ccoonntteessttii  aassssiisstteennzziiaallii  ee  ssppeessssoo  uunniicchhee  ffiigguurree  pprreesseennttii  2244  oorree  ssuu  2244  aa  ffiiaannccoo  ddeeggllii  aassssiissttiittii..    
DDaall  22000033  èè  ooppeerraattiivvoo  uunn  sseerrvviizziioo  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee  cchhee  ddaallll’’11//11//22000044  ssii  aavvvvaallee  ddeellllaa  
ddiirriiggeennzzaa  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  225511//22000000..  DDaallll’’11//11//22000055  iill  sseerrvviizziioo  hhaa  aaccqquuiissiittoo  lloo  ssttaattuuss  ddii  uunniittàà  
ooppeerraattiivvaa  ccoommpplleessssaa  eedd  èè  iinn  ccoorrssoo  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ttrraa  ll’’aazziieennddaa,,  llee  pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee  ee  llee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ppeerr  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uunn  ddiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee..    
IIll  mmooddeelllloo  aaddoottttaattoo  èè  ddii  ttiippoo  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree,,  ccoonn  uunn  uuffffiicciioo  ddii  ddiirreezziioonnee  ddoovvee  ssoonnoo  pprreesseennttii  ii  
rreessppoonnssaabbiillii  ddeellllee  aarreeee  ddiisscciipplliinnaarrii  pprreevviissttee  ddaallllaa  lleeggggee  4422//11999999  ee  ssuucccceessssiivvaa  225511//22000000..  ÈÈ  uunn  
aasssseettttoo  cchhee  ppeerrmmeettttee  aallllee  pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee  ddii  ccoonnddiivviiddeerree  nnoonn  ssoolloo  ll’’aapppprroocccciioo  ggeessttiioonnaallee,,  mmaa  
aanncchhee  ggllii  ssttrruummeennttii  eedd  iill  ppeerrccoorrssoo  cchhee  rreennddoonnoo  llaa  rriissppoossttaa  aaii  bbiissooggnnii  ddeeggllii  aassssiissttiittii  gglloobbaallee  ee  
mmuullttiipprrooffeessssiioonnaallee..    
DDuurraannttee  iill  22000055  ssoonnoo  ssttaattii  nnuummeerroossii  ii  pprrooggeettttii  iimmpplleemmeennttaattii  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  iill  ppeerrccoorrssoo  ddii  ““cclliinniiccaall  
ggoovveerrnnaannccee””,,  ttrraa  ii  qquuaallii  qquueellllii  ssuuii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarrii,,  ssuullllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  oossppeeddaallee--
tteerrrriittoorriioo,,  ssuullll’’oottttiimmiizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddiiaaggnnoossttiiccii,,  ssuullll’’ggiieennee  oossppeeddaalliieerraa  ((ddiissiinnffeezziioonnee,,  
sstteerriilliizzzzaazziioonnee,,  pprroocceedduurree  ddii  ssaallaa  ooppeerraattoorriiaa))  eedd  aallttrrii..  CCoonn  iill  ccoonnsseennssoo  ddeellllaa  ddiirreezziioonnee  aazziieennddaallee,,  ssii  
èè  ppuunnttaattoo  aadd  uunnaa  ffoorrttee  ssiinneerrggiiaa  ttrraa  iill  ppeerrccoorrssoo  qquuaalliittaattiivvoo  ee  qquueelllloo  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  ffaacceennddoo  
ccoonnvveerrggeerree  ii  pprrooggeettttii  ssiiaa  nneell  ssiisstteemmaa  ddii  bbuuddggeett  aazziieennddaallee  cchhee  nneell  ssiisstteemmaa  pprreemmiiaannttee..  
  
AAuuddiitt  CClliinniiccoo  AAssssiisstteennzziiaallee  
UUnnaa  iimmppoorrttaannttee  eessppeerriieennzzaa  èè  ssttaattaa  aavvvviiaattaa  nneell  22000055  ccoonn  uunn  pprrooggeettttoo  aazziieennddaallee  ddaall  ttiittoolloo::  ddaall  
ccoonnffrroonnttoo  nnoonn  ssii  ppuuòò  cchhee  mmiigglliioorraarree..  LL’’iinniizziiaattiivvaa  èè  iinniizziiaattaa  ccoonn  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  ffoorrmmaattiivvoo  rriivvoollttoo  aa  ppiiùù  ddii  
550000  ddiippeennddeennttii,,  ssiiaa  ddeeii  sseerrvviizzii  tteerrrriittoorriiaallii  cchhee  ddeeii  ddiippaarrttiimmeennttii  oossppeeddaalliieerrii..  UUnn  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  
iimmpplleemmeennttaattoo  ppeerr  ccoonnsseegguuiirree  ii  sseegguueennttii  oobbiieettttiivvii::    

--  ccoonnddiivviiddeerree  ii  pprriinncciippii  ddeellllaa  ““cclliinniiccaall  ggoovveerrnnaannccee””  ee  ll’’uuttiilliittàà  ddeellll’’aauuddiitt;;  
--  ffoorrnniirree  ggllii  ssttrruummeennttii  ooppeerraattiivvii  ddeell  cclliinniiccaall  ggoovveerrnnaannccee;;  
--  rraaggggiiuunnggeerree  uunn  eelleevvaattoo  nnuummeerroo  ddii  ooppeerraattoorrii;;  
--  ccoonnsseegguuiirree  rriissuullttaattii  ccoonnccrreettii  iinn  tteemmppii  bbrreevvii..  

DDooppoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo,,  ssoonnoo  ssttaattii  iimmpplleemmeennttaattii  2255  pprrooggeettttii  ssuullllee  sseegguueennttii  tteemmaattiicchhee::  
--  pprroocceedduurree  ee  rriissuullttaattii  tteerraappeeuuttiiccii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssuu  aapppprroopprriiaatteezzzzaa  pprreessccrriittttiivvaa  ffaarrmmaaccoollooggiiccaa,,  

aapppprroopprriiaatteezzzzaa  rriiccoovveerrii  iippeerrtteennssiioonnee  ee  ddiiaabbeettee;;  
--  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  pprreevveennzziioonnee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssuu  aallllaattttaammeennttoo  aall  sseennoo,,  vvaacccciinnaazziioonnii,,  

rriiccoovveerrii  iimmpprroopprrii  iippeerrtteennssiioonnee  ee  ddiiaabbeettee;;  
--  pprroocceedduurree  ee  rriissuullttaattii  ddiiaaggnnoossttiiccii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssuu  eessaammii  ddii  llaabboorraattoorriioo  ee  ddiiaaggnnoossttiiccaa  ppeerr  

iimmmmaaggiinnii..  
II  rriissuullttaattii  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ddii  qquueessttaa  eessppeerriieennzzaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssiinntteettiizzzzaattii  nneeii  sseegguueennttii  ppuunnttii::  

--  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree  aaii  bbiissooggnnii  aassssiisstteennzziiaallii,,  
--  aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellll’’aapppprroocccciioo  eevviiddeennccee--bbaasseedd;;  
--  nneecceessssiittàà  ddii  iimmppaarraarree  ddaallll’’eessppeerriieennzzaa,,  
--  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  nneell  ddooccuummeennttaarree  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii,,  
--  aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  mmiissuurraarrssii  ccoonn  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee,,  iinnddiiccaattoorrii  ee  ssttaannddaarrddss..  

 
Formazione 
CCoonncclluuddeerròò  qquueessttoo  ccoonnttrriibbuuttoo  aaffffeerrmmaannddoo  llaa  cclliinniiccaall  ggoovveerrnnaannccee  iinn  cchhiiaavvee  ccuullttuurraallee..  UUnn  pprroocceessssoo  
ccuullttuurraallee  ssii  ssoossttiieennee  ssoolloo  ggrraazziiee  aadd  uunn  ccoonnssiisstteennttee  iinnvveessttiimmeennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddeellll’’aazziieennddaa  vveerrssoo  ii  ssuuooii  
ddiippeennddeennttii..    
NNoonn  mmii  ssooffffeerrmmoo  ssuuii  tteemmii  ssccoonnttaattii  rreellaattiivvii  aallll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ll’’iinntteerroo  pprroocceessssoo,,  mmaa  
mmii  lliimmiittoo  aa  ssiinntteettiizzzzaarree  ll’’iinnvveessttiimmeennttoo  aazziieennddaallee  iinn  ttaallee  ddiirreezziioonnee,,  cciittaannddoo  ll’’iimmppeeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo  
rreellaattiivvoo  aallll’’aannnnoo  22000055  ppaarrii  aadd  €€  337733..550000,,0000  ((cciirrccaa  118855,,0000  €€  ppeerr  ddiippeennddeennttee))  rreellaattiivvaammeennttee  aaii  ssoollii  
ccoossttii  vvaarriiaabbiillii,,  aaii  qquuaallii  ssii  aaggggiiuunnggoonnoo  ii  ccoossttii  ddii  eesseerrcciizziioo  ddeell  sseettttoorree  ffoorrmmaazziioonnee  cchhee  ooppeerraa  ccoonn  aauullee  
eedd  uuffffiiccii  ddii  pprroopprriieettàà  ddeellll’’AAzziieennddaa  ee  ppeerrssoonnaallee  iivvii  aasssseeggnnaattoo  ccoonn  iinnccaarriiccoo  eesscclluussiivvoo..    



IIll  rriissuullttaattoo  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ddeellll’’iinnvveessttiimmeennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  èè  qquueelllloo  qquuaalliittaattiivvoo,,  aanncchhee  ssee  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  
vviissttaa  mmeerraammeennttee  uuttiilliittaarriissttiiccoo  nnoonn  èè  ddaa  ssoottttoovvaalluuttaarree  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  ooffffeerrttoo  aaii  pprrooffeessssiioonniissttii  nneellllaa  
ccooppeerrttuurraa  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  ttuuttttii  ii  ccrreeddiittii  EECCMM..    
 
Centralità dell’Utente 
PPrriimmaa  ddii  ppaarrllaarree  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  aazziieennddaallii  iinn  ttaallee  ddiirreezziioonnee,,  rriippoorrttoo  uunnaa  ssiinntteessii  ddeellllee  rriifflleessssiioonnii  
ooppeerraattee  iinn  aazziieennddaa  pprriimmaa  ddii  iinnttrraapprreennddeerree  iinniizziiaattiivvee  aa  ssoosstteeggnnoo  ddii  qquueessttoo  pprriinncciippiioo..  CCoonn  
ll’’aazziieennddaalliizzzzaazziioonnee  ee  qquuiinnddii  llaa  ccoommppeettiizziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii,,  ssii  eerraannoo  mmaattuurraattee  aassppeettttaattiivvee  ddii  
mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  aassssiisstteennzziiaallee  cchhee  iinnvveeccee  ssoonnoo  aannddaattee  ddeelluussee  ppeerr  eeffffeettttoo  ddeellllaa  llooggiiccaa  
tteennddeennzzaa  ddeell  mmeerrccaattoo  lliibbeerroo::  mmaanntteenneerree  llaa  qquuaalliittàà  rriidduucceennddoo  ii  ccoossttii  ppeerr  pprroodduurrllaa..  QQuueessttoo  
eevviiddeenntteemmeennttee  aavvvviieennee  ddii  ppiiùù  qquuaannddoo  ii  sseerrvviizzii  ssoonnoo  iirrrriinnuunncciiaabbiillii,,  qquuaannddoo  ccoolloorroo  cchhee  ddiivveennttaannoo  
““ppaazziieennttii””  aacccceettttaannoo  llaa  rriissppoossttaa  qquuaallssiiaassii  eessssaa  ssiiaa,,  sseennzzaa  uunn  ppootteerree  ddii  ccoonnttrroolllloo  ccoommee  aavvvviieennee  ppeerr  
aallttrrii  ttiippii  ddii  sseerrvviizzii  nnoonn  ssaanniittaarrii..  
MMoollttee  aazziieennddee  hhaannnnoo  ccoommuunnqquuee  aavvvviiaattoo  iinniizziiaattiivvee  ssuu  qquueessttoo  ffrroonnttee,,  ttrraa  llee  qquuaallii  ssiiccuurraammeennttee  qquueellllee  
iinnddiirriizzzzaattee  aadd  iinnddaaggaarree  llaa  qquuaalliittàà  ppeerrcceeppiittaa,,  nnoonncchhéé  aa  mmoonniittoorraarree  ii  rreeccllaammii..  AAnncchhee  llaa  AASSLL  ddii  
PPeerruuggiiaa  hhaa  mmaanniiffeessttaattoo  qquueessttaa  sseennssiibbiilliittàà,,  rriissccoonnttrraannddoo  ppeerròò  llaa  ssccaarrssaa  uuttiilliittàà  ddii  qquueessttii  ssttrruummeennttii  cchhee  
tteennddoonnoo  sseemmpprree  aa  pprriivviilleeggiiaarree  llaa  ssooddddiissffaazziioonnee  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  ii  ppoocchhii  ccaassii  ddii  iinnssooddddiissffaazziioonnee  cchhee  ssii  
nnaassccoonnddoonnoo  ppeerriiccoolloossaammeennttee  ttrraa  ii  ggrraannddii  nnuummeerrii..  AAllttrreettttaannttoo  ssccaarrssoo  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  cchhee  vviieennee  ddaaii  
rreeccllaammii,,  ssccaarrssaammeennttee  pprrooddoottttii  ppeerr  uunnaa  llooggiiccaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  ssuubboorrddiinnaazziioonnee  ddeell  ppaazziieennttee  rriissppeettttoo  aall  
““ssiisstteemmaa””  ee  cchhee  qquuiinnddii,,  nneellllaa  mmiigglliioorree  ddeellllee  iippootteessii,,  nnoonn  rraapppprreesseennttaannoo  aallttrroo  cchhee  llaa  nnoottaa  ppuunnttaa  
ddeellll’’iicceebbeerrgg..  
NNeell  ppiiaannoo  qquuaalliittàà  22000066  ssii  èè  ccoossìì  ppeennssaattoo  ddii  ccuurraarree  qquueessttoo  aassppeettttoo  ddeellllaa  cceennttrraalliittàà  ddeellll’’uutteennttee  
aattttrraavveerrssoo  iill  rreeccuuppeerroo  ddeell  ccoonnsseennssoo  iinnffoorrmmaattoo,,  nnoonn  ccoommee  pprroocceedduurraa  ddaa  eesspplleettaarree,,  mmaa  ccoommee  
ccoossttaannttee  ddii  ooggnnii  aattttoo  aassssiisstteennzziiaallee..  UUnn  pprroocceessssoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aa  mmeetttteerree  aa  pprroopprriioo  aaggiioo  iill  ppaazziieennttee  iinn  
ooggnnii  mmoommeennttoo  ddeellllaa  pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  aassssiisstteennzziiaallee,,  rriicceerrccaannddoo  ooggnnii  mmoommeennttoo  ddii  dduubbbbiioo,,  iinnssiiccuurreezzzzaa  
eedd  iinnssooddddiissffaazziioonnee  ppeerr  aapppplliiccaarree  ooggnnii  pprroocceedduurraa  ccoonn  llaa  ppiieennaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ee  ssee  ppoossssiibbiillee  
ccoollllaabboorraazziioonnee  ddeell  ppaazziieennttee..  
 
Gestione del Rischio 
LLaa  sseennssiibbiilliittàà  vveerrssoo  iill  rriisscchhiioo  hhaa  ppoorrttaattoo  ll’’aazziieennddaa  aallllaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uunn  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aazziieennddaallee  
ssuull  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt..  LLaa  pprriimmaa  iinniizziiaattiivvaa  iinnttrraapprreessaa  ddaall  ggrruuppppoo,,  ddeell  qquuaallee  ssoonnoo  ppeerraallttrroo  
ccoommppoonneennttee,,  èè  ssttaattaa  qquueellllaa  ddii  ttrroovvaarree  uunnaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  rriisscchhiioo,,  iinnddiivviidduuaattaa  nneellllaa  sseegguueennttee::  
pprroobbaabbiilliittàà  cchhee  uunn  ppaazziieennttee  ssiiaa  vviittttiimmaa  ddii  uunn  eevveennttoo  aavvvveerrssoo  ((uunn  ddaannnnoo  oo  ddiissaaggiioo))  iimmppuuttaabbiillee,,  aanncchhee  
ssee  iinn  mmooddoo  iinnvvoolloonnttaarriioo,,  aallllee  aattttiivviittàà  ddiiaaggnnoossttiicchhee,,  tteerraappeeuuttiicchhee  eedd  aassssiisstteennzziiaallii  ee  iinn  ggrraaddoo  ddii  
ccaauussaarree  uunn  pprroolluunnggaammeennttoo  ddeellllaa  pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo,,  uunn  ppeeggggiioorraammeennttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssaalluuttee  oo  llaa  
mmoorrttee..    
UUnnaa  ddeeffiinniizziioonnee  nnoonn  ccaammbbiiaa  ggllii  eevveennttii,,  mmaa  rreennddee  ccoonnssaappeevvoollii  cchhee  iill  rriisscchhiioo  ffaa  ppaarrttee  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa,,  
èè  uunnaa  ccoommppoonneennttee  ddeell  nnoossttrroo  aaggiirree..  QQuueessttoo  aa  ssiiggnniiffiiccaarree  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ppaarrllaarrnnee  ee  ddii  nnoonn  
oossccuurraarrnnee  ggllii  eevveennttii  ppeerrcchhéé  èè  ssoolloo  ddaaggllii  sstteessssii  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  iimmppaarraarree  ee  mmiigglliioorraarrssii..  AAllttrraa  
aaffffeerrmmaazziioonnee  iimmppoorrttaannttee  èè  cchhee  ccoommuunnqquuee  ttuuttttii  ggllii  ssttuuddii  cchhee  llaa  lleetttteerraattuurraa  ccii  pprrooppoonnee  ddiimmoossttrraannoo  
ccoommee  aallllaa  bbaassee  ddeeggllii  eevveennttii  aavvvveerrssii  ccii  ssiiaa  sseemmpprree  uunnaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  pprreevvaalleennttee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  
ppiiuuttttoossttoo  cchhee  ddeeii  ssiinnggoollii..  QQuueessttoo  nnoonn  aa  ssmmiinnuuiirree  llee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerrssoonnaallii  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddeell  
rriisscchhiioo,,  mmaa  ppeerr  ppeerrsseegguuiirree  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeelllloo  sstteessssoo  aattttrraavveerrssoo  uunn  aapppprroocccciioo  ““ddii  ssiisstteemmaa””..  
IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  èè  ooppeerraattiivvoo  ddaall  ddiicceemmbbrree  22000044  eedd  iinn  qquueessttoo  aannnnoo  hhaa  llaavvoorraattoo  pprreevvaalleenntteemmeennttee  
ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeell  rriisscchhiioo..    
  
MMooddeelllloo  AAssssiisstteennzziiaallee  
ÈÈ  qquueessttaa  llaa  ppaarrttee  cceennttrraallee  ddeell  mmiioo  ccoonnttrriibbuuttoo,,  nnoonn  ppeerrcchhéé  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ddeellllee  aallttrree  rriissppeettttoo  aallllaa  
cclliinniiccaall  ggoovveerrnnaannccee,,  mmaa  ppeerrcchhéé  qquueellllaa  aadd  iinntteerreessssee  eesscclluussiivvoo  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee  ee  qquuiinnddii  ttrraa  
llee  sstteessssee  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddeellll’’IInnffeerrmmiieerree..    
IIll  nnoossttrroo  llaavvoorroo,,  nneell  ppeerriiooddoo  ddaall  22000033  aadd  ooggggii,,  èè  ssttaattoo  qquueelllloo  ddii  ddeeffiinniirree  ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa  llaa  ““ttiittoollaarriittàà””  
ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee..  NNeellllaa  rriissppoossttaa  ssaanniittaarriiaa  ssoonnoo  iinnffaattttii  rriiccoonnoosscciibbiillii::  

--  llaa  ppaarrttee  ““cclliinniiccaa””  ((ddiiaaggnnoossttiiccaa  ee  tteerraappeeuuttiiccaa)),,  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  MMeeddiiccoo;;  
--  llaa  ppaarrttee  ““aassssiisstteennzziiaallee””,,  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee  ee  pprreevvaalleenntteemmeennttee  

ddeellll’’IInnffeerrmmiieerree..  
CCoonnddiivviissoo  qquueessttoo  aassssuunnttoo,,  ssii  ssoonnoo  ddeeffiinniittee  llee  qquuaalliittàà  cchhee  ddoovvrreebbbbee  aavveerree  ll’’aassssiisstteennzzaa,,  ssoopprraattttuuttttoo  
ddooppoo  ll’’iinnvveessttiimmeennttoo  iinn  cchhiiaavvee  ccuullttuurraallee  ooppeerraattoo  vveerrssoo  llaa  pprrooffeessssiioonnee  nneellll’’uullttiimmoo  ddeecceennnniioo  ((pprrooffiilloo,,  



llaauurreeaa,,  mmaasstteerrss,,  ddiirriiggeennzzaa,,  llaauurreeaa  ssppeecciiaalliissttiiccaa,,  eecccc..))..  AAbbbbiiaammoo  ccoossìì  cchhiiaarriittoo  aa  lliivveelllloo  aazziieennddaallee  
ccoommee  llee  qquuaalliittàà  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ““nneellll’’eeppooccaa  ddeellllaa  llaauurreeaa””  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aallmmeennoo  llee  sseegguueennttii::  
ppeerrssoonnaalliizzzzaattaa,,  sscciieennttiiffiiccaa  ee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree..    
PPeerr  ccoonnccrreettiizzzzaarree  qquueessttee  qquuaalliittàà,,  ssii  èè  ppeennssaattoo  ddii  rriiccoorrrreerree  aa  ttrree  ssttrruummeennttii  ddii  llaavvoorroo  ttrraaddiizziioonnaallii  ccoommee  
iill  pprroocceessssoo  ddii  nnuurrssiinngg,,  llee  eevviiddeennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  eedd  ii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii..  
IIll  pprroocceessssoo  ddii  nnuurrssiinngg  èè  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddii  llaavvoorroo  oorrmmaaii  ccoonnssoolliiddaattoo  iinn  tteerrmmiinnii  tteeoorriiccii,,  mmaa  nnoonn  
sseemmpprree  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  aapppplliiccaattoo  nneellllaa  pprraattiiccaa..  EEvviiddeenntteemmeennttee  ooggggii  nnoonn  èè  sseemmpplliiccee  ppeerr  
ll’’IInnffeerrmmiieerree  ppootteerr  ppiiaanniiffiiccaarree  iinn  mmaanniieerraa  ppuunnttuuaallee  ll’’aassssiisstteennzzaa,,  ddoovveennddoo  iinn  ttaall  sseennssoo  ddeeddiiccaarree  ddeell  
tteemmppoo  aallll’’aassssiisstteennzzaa  iinnddiirreettttaa  cchhee  nnoonn  sseemmpprree  ppuuòò  ppeerrmmeetttteerrssii  ddii  ssoottttrraarrrree  aa  qquueellllaa  ddiirreettttaa..  UUnnaa  
rriifflleessssiioonnee  èè  ssttaattaa  aannaallooggaammeennttee  pprrooddoottttaa  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  eevviiddeennzzee  sscciieennttiiffiicchhee,,  ssttrruummeennttoo  ddii  
aaffffrraannccaammeennttoo  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee  ddaallllaa  llooggiiccaa  ddeell  ““ccoossìì  hhoo  sseemmpprree  ffaattttoo””  vveerrssoo  qquueellllaa  ddeellllaa  sscceellttaa  ddii  
aassssiisstteerree  sseeccoonnddoo  ccrriitteerrii  ddii  ““eeffffiiccaacciiaa  pprroovvaattaa””..  PPaarraaddoossssaallmmeennttee  ppeerròò  qquueessttoo  ssttrruummeennttoo  ccoonnsseegguuee  
uunnaa  aassssiisstteennzzaa  sscciieennttiiffiiccaa,,  mmaa  nnoonn  nneecceessssaarriiaammeennttee  ppeerrssoonnaalliizzzzaattaa,,  ccoommee  ppeerraallttrroo  iill  pprroocceessssoo  ddii  
nnuurrssiinngg  ccoonnsseegguuee  uunnaa  aassssiisstteennzzaa  ppeerrssoonnaalliizzzzaattaa,,  mmaa  nnoonn  nneecceessssaarriiaammeennttee  sscciieennttiiffiiccaa..  LL’’iiddeeaa,,  cchhee  
ppooii  ssii  ccoonnccrreettiizzzzaa  nneell  mmooddeelllloo  aassssiisstteennzziiaallee,,  èè  cchhee  ii  dduuee  ssttrruummeennttii  ddii  llaavvoorroo  ((eevviiddeennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  ee  
pprroocceessssoo  ddii  nnuurrssiinngg)),,  hhaannnnoo  vveerraammeennttee  rraaggiioonnee  ddii  eessiisstteerree  ssoolloo  ssee  iinn  ccoommbbiinnaazziioonnee  ttrraa  ddii  lloorroo  ee  
cciiooèè  aapppplliiccaannddoo  llee  eevviiddeennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  ssoolloo  ssee  vveerraammeennttee  nneecceessssaarriiee  aallllaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  aabbbbiiaammoo  
ddii  ffrroonnttee,,  iinntteennddeennddoo  ppeerr  ““nneecceessssaarriiee””  aanncchhee  iill  ffaattttoo  cchhee  ssiiaannoo  aacccceettttaattee  ddaallllaa  ppeerrssoonnaa  sstteessssaa..  IInn  
aallttrree  ppaarroollee,,  llee  eevviiddeennzzee  ddaa  iinntteennddeerree  nnoonn  ccoommee  iimmppeerraattiivvoo  cciieeccoo  ppeerrcchhéé  iill  nnuurrssiinngg  pprreessuuppppoonnee  
aanncchhee  uunn  rraappppoorrttoo  eemmppaattiiccoo..  LL’’EEBBNN  ddeevvee  eesssseerree  uunnaa  mmeettooddoollooggiiaa  aapppplliiccaattaa,,  mmaa  aanncchhee  ccoonniiuuggaattaa  
aallll’’eessppeerriieennzzaa,,  aallll’’eettiiccaa,,  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  aapppprroopprriiaatteezzzzaa,,  aallllaa  ssaaggggeezzzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee..    
QQuueessttoo  èè  ppoossssiibbiillee  ssoolloo  ssee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  ppeerrssoonnaa  ssoonnoo  ccoommpplleettee  ee  ppeerrttiinneennttii  ee  cciiòò  èè  
rriissccoonnttrraabbiillee  ssoolloo  ddooppoo  uunnaa  aaddeegguuaattaa  ““rraaccccoollttaa  ddaattii””,,  iinntteennddeennddoo  ppeerr  qquueessttaa  pprroopprriioo  llaa  pprriimmaa  ffaassee  
ddeell  pprroocceessssoo  ddii  nnuurrssiinngg..  IInn  ssiinntteessii,,  aabbbbiiaammoo  ccoonnvveennuuttoo  cchhee  uunnaa  vveerraa  aapppprroopprriiaatteezzzzaa  ddeellllaa  rriissppoossttaa  
aassssiisstteennzziiaallee  llaa  ssii  ccoonnsseegguuee  qquuaannddoo  ii  dduuee  ssttrruummeennttii  ddii  llaavvoorroo  vveennggoonnoo  iimmppiieeggaattii  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  ee  
qquuaannddoo  nneell  pprroocceessssoo  ddii  nnuurrssiinngg,,  nneell  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  aassssiisstteennzziiaallee,,  ssii  ttiieennee  
ccoonnttoo  ddeellllee  eevviiddeennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  ddeellllaa  ssoollaa  eessppeerriieennzzaa..  
PPaassssaaggggiioo  ppiiùù  ccoommpplleessssoo  èè  qquueelllloo  cchhee  ppoorrttaa  aallllaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii,,  ssiiaa  ccoommee  
ssttrruummeennttoo  ddii  oottttiimmiizzzzaazziioonnee  dd’’iimmppiieeggoo  ddeellllee  rriissoorrssee  ssaanniittaarriiee,,  ssiiaa  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aall  
mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  rreessii..  II  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii  vveennggoonnoo  pprrooppoossttii  nnoonn  ccoommee  
ssttrruummeennttoo  aalltteerrnnaattiivvoo,,  mmaa  aapppplliiccaattiivvoo  nneellllaa  pprraattiiccaa  qquuoottiiddiiaannaa  ssiiaa  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa  sscciieennttiiffiicchhee,,  ssiiaa  
ddeellllee  eemmeerrggeennttii  mmeettooddoollooggiiee  aassssiisstteennzziiaallii  eevviiddeennccee  bbaasseedd..  LLaa  nneecceessssiittàà  rriissccoonnttrraattaa  eerraa  qquueellllaa  ddii  
ttrroovvaarree  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  aaddoozziioonnee  ggrraadduuaallee  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa,,  oorrmmaaii  pprrooddoottttee  ddaallllaa  ccoommuunniittàà  
sscciieennttiiffiiccaa  aa  lliivveelllloo  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  aaii  ccoonntteessttii  ooppeerraattiivvii  qquuoottiiddiiaannii  ddoovvee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  sstteessssee  
nnoonn  sseemmpprree  èè  ssoosstteenniibbiillee  ppeerr  pprroobblleemmii  ccuullttuurraallii,,  ddii  ccoommppeetteennzzee,,  ssttrruummeennttaallii..  LL’’aaddoozziioonnee  ddeeii  
ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii  pprreennddee  aavvvviioo  ddaallllaa  rriilleevvaazziioonnee  ddeellllee  aazziioonnii,,  aattttiivviittàà  ee  pprreessttaazziioonnii  pprrooddoottttee  ddaa  
ssttrruuttttuurree  ssaanniittaarriiee,,  tteerrrriittoorriiaallii  ee  oossppeeddaalliieerree,,  rriissppeettttoo  aa  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  qquuaaddrroo  cclliinniiccoo,,  aall  ffiinnee  ddii  
ooppeerraarree  uunn  ccoonnffrroonnttoo,,  nnoonn  nneecceessssaarriiaammeennttee  ssuull  ssiinnggoolloo  ccaassoo  ttrraattttaattoo,,  ttrraa  ppeerrccoorrssii  eeffffeettttiivvii  ee  lliinneeee  
gguuiiddaa..  LLaa  ffaassee  ssuucccceessssiivvaa  èè  ddaattaa  ddaallllaa  ddeeffiinniizziioonnee,,  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii  ccooiinnvvoollttii,,  ddeell  
““ppeerrccoorrssoo  aassssiisstteennzziiaallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo””..  IIll  ppeerrccoorrssoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  nnoonn  rraapppprreesseennttaa  uunn  pprroocceessssoo  
ssttaattiiccoo  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  ppaazziieennttee  iinn  ooggggeettttoo,,  mmaa  uunn  pprrooddoottttoo  ooggggeettttoo  ddii  uunnaa  ccoonnttiinnuuaa  vvaalluuttaazziioonnee  
ee  ccoonnffrroonnttoo  ttrraa  rreeaallttàà  ee  nnuuoovvee  lliinneeee  gguuiiddaa,,  aa  ccoonnffiigguurraarree  uunn  ppeerrccoorrssoo  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo..  
LL’’aaddoozziioonnee  ddeeii  ttrree  ssttrruummeennttii  ddii  llaavvoorroo  ((pprroocceessssoo  ddii  nnuurrssiinngg,,  eevviiddeennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  ee  ppeerrccoorrssii  
aassssiisstteennzziiaallii)),,  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  ccoonnfflluuiirree  iinn  uunn  mmooddeelllloo  ddii  ssiinntteessii,,  cchhee  iinn  aammbbiittoo  aazziieennddaallee  
aabbbbiiaammoo  ddeennoommiinnaattoo  aappppuunnttoo  ““mmooddeelllloo  aassssiisstteennzziiaallee””..  LLaa  ssiinntteessii  ooppeerraattiivvaa  ddeell  mmooddeelllloo  
aassssiisstteennzziiaallee  èè  llaa  sseegguueennttee::  

--  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ddeell  ppaazziieennttee  ssii  eeffffeettttuuaa  uunnaa  rraaccccoollttaa  ddaattii;;  
--  iinn  bbaassee  aallllaa  rraaccccoollttaa  ddaattii  ssii  ccoommpprreennddee  ssee  ppeerr  qquueell  ccaassoo  cclliinniiccoo  eessiissttoonnoo  ppeerrccoorrssii  

aassssiisstteennzziiaallii  ssttrruuttttuurraattii;;  
--  ssee  ccii  ssoonnoo  ee  ccoopprroonnoo  ll’’iinntteerroo  qquuaaddrroo  cclliinniiccoo--aassssiisstteennzziiaallee,,  nnoonn  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  iill  ppiiaannoo  

aassssiisstteennzziiaallee  ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo;;  
--  ssee  aall  ccoonnttrraarriioo  qquueessttii  nnoonn  ccii  ssoonnoo,,  ssii  rriiccoorrrree  aall  ttrraaddiizziioonnaallee  ppiiaannoo  aassssiisstteennzziiaallee  

ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo;;  
--  ssee  ccii  ssoonnoo,,  mmaa  ssoonnoo  iinnssuuffffiicciieennttii  aa  ““ccoopprriirree””  ll’’iinntteerroo  ccaassoo  cclliinniiccoo,,  iill  ppeerrccoorrssoo  aassssiisstteennzziiaallee  

vviieennee  ssuuppppoorrttaattoo  ddaall  ppiiaannoo  ddii  aassssiisstteennzzaa  ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo;;  
--  iinn  ooggnnii  ccaassoo  iill  ““ccoollllaannttee””  ddeell  ssiisstteemmaa  èè  uunnaa  bbuuoonnaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aassssiisstteennzziiaallee;;  



--  iinn  ooggnnii  ccaassoo  iill  ssiisstteemmaa  èè  ““ccoonnddiizziioonnaattoo””  ppoossiittiivvaammeennttee  ddaallllee  eevviiddeennzzee  sscciieennttiiffiicchhee  cchhee  ssoonnoo  
sseerrvviittee  ppeerr  pprroodduurrrree  ii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii,,  ooppppuurree  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  nneellllaa  ffaassee  cceennttrraallee  ddii  
ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  nneell  pprroocceessssoo  aassssiisstteennzziiaallee..  

PPeerr  aaggeevvoollaarree  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii,,  ssii  èè  ssttrruuttttuurraattoo  uunn  pprrooggeettttoo  ffoorrmmaattiivvoo  
aaccccrreeddiittaattoo  EE..CC..MM..  ((ccoonn  ccooppeerrttuurraa  ddii  ttuuttttii  ii  ccrreeddiittii  pprreevviissttii  ppeerr  ll’’aannnnoo  22000066  ppeerr  ssiinnggoolloo  
pprrooffeessssiioonniissttaa)),,  cchhee  aannddrràà  aadd  aattttiivvaarrssii  nneellllaa  ffaassee  ddiiddaattttiiccaa  aa  ppaarrttiirree  ddaall  mmeessee  ddii  ffeebbbbrraaiioo..  LLaa  pprriimmaa  
ffaassee  èè  ddeeddiiccaattaa  aallllaa  ddeessccrriizziioonnee  eedd  iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  mmeettooddoollooggiiaa  ddeeii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii..  
SSuucccceessssiivvaammeennttee  ((sseeccoonnddaa  ffaassee))  vveennggoonnoo  ddeessccrriittttii  ggllii  eevveennttii  cclliinniiccii  iinntteerreessssaattii  ddaall  pprrooggeettttoo,,  
rreeccuuppeerraannddoo  ttuuttttee  llee  ccoonnoosscceennzzee  ppoossssiibbiillii  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ffiissiioo--ppaattoollooggiiccoo,,  mmaa  nnoonn  aannddaannddoo  aa  
ddeeffiinniirree  llaa  ccoommppoonneennttee  aassssiisstteennzziiaallee  cchhee  ssaarràà  ooggggeettttoo  ddii  ttrraattttaazziioonnee  nneellllaa  ffaassee  ssuucccceessssiivvaa..  NNeellllaa  
tteerrzzaa  ffaassee  vveennggoonnoo  ccoossttiittuuiittii  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  ccoonn  uunn  pprreecciissoo  mmaannddaattoo::  ssvviilluuppppaarree  ii  ppeerrccoorrssii  
aassssiisstteennzziiaallii  ddii  mmaassssiimmaa  ee  ddaa  qquueessttii,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llee  lliinneeee  gguuiiddaa  ee  llee  eevviiddeennzzee  
sscciieennttiiffiicchhee  ddiissppoonniibbiillii,,  ddeeffiinniirree  ii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  ssiittuuaazziioonnii  
cclliinniicchhee  iinnddiivviidduuaattee..  UUnnaa  vvoollttaa  ddeeffiinniittii  ii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii,,  qquueessttii  ssaarraannnnoo  ssoottttooppoossttii  aallllaa  
ddiirreezziioonnee  ssaanniittaarriiaa  ((qquuaarrttaa  ffaassee)),,  cchhee  ppoottrràà  aavvvvaalleerrssii  ddeeggllii  eessppeerrttii  ddii  ffiidduucciiaa  ppeerr  ““vvaalliiddaarrllii””  ee  ppeerr  
rreennddeerrllii  ccoossìì  aaddoottttaabbiillii  nneeii  ccoonntteessttii  aassssiisstteennzziiaallii..  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo  iinniizziiaa  llaa  qquuiinnttaa  ffaassee,,  ddoovvee  ii  ttuuttoorrss  
ddeeii  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  vvaannnnoo  aadd  ““iinnsseeggnnaarree””  ii  ppeerrccoorrssii  aa  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee..  LLaa  sseessttaa  ffaassee  ccoonnssiissttee  
iinnffiinnee  nneellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  aassssiisstteennzziiaallii,,  ccooeerreenntteemmeennttee  ccoonn  uunnaa  ffaassee  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  
ddeellllee  aattttiivviittàà  ppeerr  vvaalluuttaarree,,  ddooppoo  ttrree  mmeessii  ssppeerriimmeennttaallii  ddii  aaddoozziioonnee,,  llaa  rriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  
aassssiisstteennzziiaallii  rriissppeettttoo  aaii  ppeerrccoorrssii  ssttaabbiilliittii  ((vvaalluuttaazziioonnee  ddii  pprroocceessssoo))  ee  ll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeeggllii  sstteessssii  rriissppeettttoo  aaii  
bbiissooggnnii  aassssiisstteennzziiaallii  ddeeggllii  uutteennttii  ((vvaalluuttaazziioonnee  ddii  eessiittoo))..  
  
CCoonncclluussiioonnii  
LL’’AAzziieennddaa  UU..SS..LL..  ddii  PPeerruuggiiaa,,  ddaallll’’aannnnoo  22000033,,  hhaa  iinnttrraapprreessoo  uunn  ccaammmmiinnoo  ddii  aaddoozziioonnee  eedd  
aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  cclliinniiccaall  ggoovveerrnnaannccee..  IInn  ssiinntteessii  eessttrreemmaa,,  ssii  ppuuòò  aaffffeerrmmaarree  cchhee  llaa  cclliinniiccaall  
ggoovveerrnnaannccee  pprroodduuccee  ii  ssuuooii  eeffffeettttii  qquuaannddoo  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbiillii  aavvvviieennee  nneellll’’oottttiiccaa  ddii  
pprreessttaazziioonnii  cclliinniicchhee  eedd  aassssiisstteennzziiaallii  eerrooggaattee::  

--  ssoolloo  iinn  ccaassoo  ddii  uunnaa  mmoottiivvaazziioonnee,,  ddii  uunnaa  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  sscciieennttiiffiiccaa;;  
--  sseeccoonnddoo  uunnaa  sseeqquueennzzaa  ddeettttaattaa  ddaa  lliinneeee  gguuiiddaa  sscciieennttiiffiicchhee;;  
--  nneeii  ccoonntteessttii  aassssiisstteennzziiaallii  ppiiùù  aaddeegguuaattii  ppeerr  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  uutteennttee..  

UUnn  mmooddeelllloo  cchhee  nnoonn  èè  ccoonnsseegguuiibbiillee  aattttrraavveerrssoo  uunn  aapppprroocccciioo  nnoorrmmaattiivvoo,,  mmaa  aattttrraavveerrssoo  uunn  ppeerrccoorrssoo  
ccuullttuurraallee  cchhee  ccoonnsseegguuee  rriissuullttaattii  ssoolloo  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ccrreesscciittaa  eedd  uunnoo  ssvviilluuppppoo  ccuullttuurraallee  ee  
pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  ooggnnii  pprrooffeessssiioonniissttaa..  ÈÈ  uunn  ppeerrccoorrssoo  cchhee  ssii  ccoommppiiee  aa  ppiiccccoollii  ppaassssii  cchhee  ii  pprrooffeessssiioonniissttii  
ddeevvoonnoo  ccoommppiieerree  mmeetttteennddoossii  ccoossttaanntteemmeennttee  iinn  ddiissccuussssiioonnee..    
LL’’aauugguurriioo  cchhee  rriivvoollggoo  aa  ttuuttttii  ggllii  IInnffeerrmmiieerrii  mmoottiivvaattii  vveerrssoo  uunnoo  ssvviilluuppppoo  ddii  ccaarrrriieerraa  iinn  cchhiiaavvee  
oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  ggeessttiioonnaallee  èè  qquueelllloo  ddii  ttrroovvaarree  iinn  qquueessttoo  ccaammmmiinnoo  llee  ggiiuussttee  ggrraattiiffiiccaazziioonnii  ppeerrssoonnaallii  ee  
pprrooffeessssiioonnaallii..  LL’’eessppeerriieennzzaa  mmii  hhaa  ssiinnoo  aadd  ooggggii  iinnsseeggnnaattoo  cchhee  qquueessttoo  èè  ppoossssiibbiillee  iinntteerrpprreettaannddoo  iill  
pprroopprriioo  mmaannddaattoo  nnoonn  vveerrssoo  uunnaa  mmeerraa  ggeessttiioonnee  ““nnuummeerriiccaa””  ddeellllee  rriissoorrssee  aasssseeggnnaattee,,  mmaa  rriivvoollggeennddoo  
llee  pprroopprriiee  aatttteennzziioonnii  aallllaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ccoonnsseegguuiittaa  ccoonn  ee  ddaallllee  sstteessssee..  
  
  





LLAA  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  EEDD  II  SSUUOOII  AATTTTEEGGGGIIAAMMEENNTTII  

AA  ccuurraa  ddii  CCoossttaannttiinnaa  RReeggaazzzzoo  

  

  

  

CCeerrccaa  ddii  ttrroovvaarree  qquuaannttoo  ddii  mmeegglliioo  cc’’èè  iinn  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  ee  ddiigglliieelloo..  

  TTuuttttii  aabbbbiiaammoo  bbiissooggnnoo  ddii  qquueessttoo  ssttiimmoolloo::  

  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee    iill  mmiioo  llaavvoorroo  èè  llooddaattoo,,  iioo  ddiivveennttoo  ppiiùù  uummiillee,,  

  ppeerrcchhéé  nnoonn  mmii  sseennttoo  iiggnnoorraattoo  oo  iinnddeessiiddeerraattoo..  

TTuuttttii  ppoossssiieeddoonnoo  qquuaallccoossaa  cchhee  mmeerriittaa  ddii  eesssseerree  llooddaattoo..  

  LLee  llooddii  ssiiggnniiffiiccaannoo  ccoommpprreennssiioonnee..  

  SSiiaammoo  ddeeggllii  eecccceelllleennttii  eesssseerrii  uummaannii  nneell  nnoossttrroo  iinnttiimmoo,,  ee  nneessssuunnoo  èè  mmiigglliioorree  ddeeggllii  aallttrrii..  

  IImmppaarraa  aa  vveeddeerree  llaa  ggrraannddeezzzzaa  ddeell  ttuuoo  pprroossssiimmoo  ee  vveeddrraaii  aanncchhee  llaa  ttuuaa..  

KKaahhlliill  GGiiggrraann  

  

  

IIll  rriiggiiddoo  aasssseettttoo  ggeerraarrcchhiiccoo,,  ssppeessssoo  ttuutttt’’oorraa  pprreevvaalleennttee  iinn  aallccuunnii  ccoonntteessttii  

llaavvoorraattiivvii  ((ppeerr  eesseemmppiioo  iinn  mmoollttii  sseerrvviizzii  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee)),,  eedd  ii  

nnuummeerroossii  iinnssuucccceessssii  ccuuii  ttaallee  mmooddeelllloo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  èè  aannddaattoo  iinnccoonnttrroo  hhaannnnoo  

ssppiinnttoo  aa  rriiccoonnssiiddeerraarree  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ccoommaannddoo  ee  llee  ssuuee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

eesssseennzziiaallii..    

EE’’  ooppppoorrttuunnoo  pprreemmeetttteerree  ,,  cchhee  llee  mmooddaalliittàà  ddii  eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddiirreettttiivvee  

ee  ddii  ccoonnttrroolllloo  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ssoollaammeennttee  uunnaa  ppoorrzziioonnee  ddeeii  pprroobblleemmii  ccoonnnneessssii  aallllaa  

lleeaaddeerrsshhiipp  eedd  aaffffrroonnttaarree  llaa  qquueessttiioonnee  iinn  tteerrmmiinnii  eesscclluussiivvaammeennttee  pprreessccrriittttiivvii  

ppoonnee  iinn  sseeccoonnddoo  ppiiaannoo  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddeellllaa  lleeaaddeerrsshhiipp  ccoommee  ffaattttoorree  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  

ee  mmaanntteenniimmeennttoo  ddii  uunn  ggrruuppppoo  oorriieennttaattoo  aa  ccoonnsseegguuiirree  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ssppeecciiffiiccii..  

SSuullllaa  bbaassee  ddii  pprroolluunnggaattee  oosssseerrvvaazziioonnii  MMiinnttzzbbeerrgg  hhaa  iiddeennttiiffiiccaattoo  ttrree  ggrraannddii  

ccaatteeggoorriiee  ddii  rruuoolloo  ssvvoollttee  ddaaii  mmaannaaggeerr::  

11RRuuoolloo  rreellaazziioonnaallee  oo  iinntteerrppeerrssoonnaallee,,  cchhee  ssii  eesspplliiccaa  aattttrraavveerrssoo  rruuoollii  

ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeell  ggrruuppppoo  ee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  rruuoollii  

ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ((mmaanntteenneennddoo  ii  ccoonnttaattttii  ccoonn  ppeerrssoonnee  ee  ggrruuppppii  aall  ddii  

ffuuoorrii  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee))  ee  rruuoollii  ddii  lleeaaddeerr  ((mmoottiivvaannddoo,,  iinnsseeggnnaannddoo,,  

vvaalluuttaannddoo  ee  ccoonnttrroollllaannddoo  ii  ssuubboorrddiinnaattii))..  



22RRuuoolloo  iinnffoorrmmaattiivvoo  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ((rraaccccoogglliieennddoo  ee  aannaalliizzzzaannddoo  

ddaattii  ee  rriissuullttaattii  pprroovveenniieennttii  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ee  ddaallll’’eesstteerrnnoo)),,  ddii  ddiiffffuussoorree  ee  

ppoorrttaavvooccee,,  bbaassaattoo  ssuullllaa  cciirrccoollaazziioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii..  

33RRuuoolloo  ddeecciissiioonnaallee  ddii  ttiippoo  iimmpprreennddiittoorriiaallee  ((iinnnnoovvaarree,,  ssttiimmoollaarree  iill  

ccaammbbiiaammeennttoo  ee  pprrooggeettttaarree  nnuuoovvee  lliinneeee  ddii  aazziioonnee)),,  ccoommee  ggeessttoorree  

ddeeggllii  iimmpprreevviissttii,,  ddiissttrriibbuuttoorree  ddii  rriissoorrssee  ee  nneeggoozziiaattoorree..  

  

CCoommpplleessssiivvaammeennttee  llaa  lleeaaddeerrsshhiipp  rriissppoonnddee  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  gguuiiddaa  eedd  

oorrggaanniizzzzaazziioonnee  cchhee  ooggnnii  ggrruuppppoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  ccoommppoorrttaa  eedd  aassssoollvvee  aa  ttrree  pprriinncciippaallii  

ffuunnzziioonnii::    

--  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ((ppoosssseessssoo  ddeell  ssaappeerree  ee  ddeellllee  tteeccnniicchhee));;    

- di appartenenza (attenzione ai bisogni dei membri del gruppo, 

tutela     dei valori, della cultura e del clima affettivo);  

--  ccoommuunniiccaattiivvaa  ((  rreellaattiivvaa  aall  ccoonnttrroolllloo  ddii  uunnaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  eeffffiiccaaccee  

cchhee  ppeerrmmeettttaa  lloo  ssccaammbbiioo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ggrruuppppoo  eedd  aallll’’eesstteerrnnoo..  

 

Secondo Rice in organizzazione si possono individuare due mondi: uno 

interno ed uno esterno in cui il leader esplica una funzione di regolazione, lo 

stesso autore sostiene che l’ambiente interno è costituito da individui e piccoli 

gruppi le cui finalità sono indirizzate principalmente al perseguimento di due 

obiettivi: il soddisfacimento dei bisogni dei singoli e la consegna all’esterno di 

un output (un servizio e/o un prodotto), che rappresenta il risultato 

dell’elaborazione degli input provenienti dall’esterno. 

“ Se l’organizzazione concentrasse i suoi sforzi solo sulla realizzazione 

del primo obiettivo, cioè la gratificazione dei suoi membri, non potrebbe 

durare a lungo, venendo a mancare proprio il prodotto in cambio del quale 

il mondo esterno gli assicura la sopravvivenza. Analogamente se 

l’organizzazione trascurasse i bisogni interni dei suoi membri a lungo 

andare dominerebbero impotenza e frustrazioni”1. 

 

Ciò significa che se ci sbilanciamo troppo verso il compito o la risoluzione dei 

problemi contingenti, possiamo perdere di vista la comunicazione, la relazione e la 

                                                                                  
1 Gabassi P. (1995); “Psicologia, lavoro ed organizzazione”, Ed.  F. Angeli, Milano, p.130-131  



collaborazione tra i membri del gruppo di lavoro; se ci sbilanciamo troppo verso la 

componente relazionale, corriamo il rischio di perdere di vista l’obiettivo da 

raggiungere, privilegiando la costruzione di rapporti di amicizia e di collusione. 

Mantenere questo equilibrio tra le esigenze del mondo esterno e quelle del mondo 

interno è spesso difficile, ma è la chiave del successo di molti leader. 

    

FFiigg..  ––  EEqquuiilliibbrriioo  ttrraa  rriissoolluuzziioonnee  ddeeii  pprroobblleemmii  ee  ggeessttiioonnee  ddeellllee  rreellaazziioonnii  

  

                                                                                                                            

  

RRiissoolluuzziioonnee  ddeeii  pprroobblleemmii                                                GGeessttiioonnee  ddeellllee  rreellaazziioonnii  

                                            

                                                                      MMaannaaggeerr  

  

FFoonnttee::  NNiiccoo  PP..,,  ““CCoonnvviinncciimmii!!……””,,  22000011,,  FF..  AAnnggeellii,,  pp..112200  

 

Genericamente possiamo affermare che la principale attività svolta dal 

leader consiste nell’influenzare le persone rispetto a certi obiettivi del gruppo 

o dell’organizzazione, determinando un consenso volontario ed 

un’accettazione soggettiva e motivata; Vance Packarde l’ha definita “l’arte di 

indurre gli altri a voler fare qualcosa per te che loro stessi siano convinti 

debba esser fatto“2. 

LL’’eessppeerriieennzzaa  hhaa  iinnsseeggnnaattoo  cchhee  pprraattiicchhee  mmaanniippoollaattoorriiee  ssii  rriivveellaannoo  ssppeessssoo  

ttrraaggiiccaammeennttee  ffaalllliimmeennttaarrii,,  ppooiicchhéé  nnuullllaa  ppuuòò  eesssseerree  ffoorrzzaattoo  eedd  iill  ccoonnvviinncciimmeennttoo  

ppaarrttee  sseemmpprree  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ooggnnii  iinnddiivviidduuoo..  NNoonn  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  lloottttaa  ddoovvee  cchhii  

vviinnccee  rriieessccee  aa  ssoottttoommeetttteerree  ee  eedd  aa  ccoonnvviinncceerree  ll’’aavvvveerrssaarriioo,,  ppeerrcchhéé  llee  ppeerrssoonnee  ssii  

ccoonnvviinnccoonnoo  ssee  rriieessccoonnoo  aa  ccaappiirree  cchhee  iinn  uunn  cceerrttoo  aarrggoommeennttoo  oo  iinn  uunnaa  cceerrttaa  

aattttiivviittàà  ttrroovvaannoo  uunnaa  lloorroo  ccoonnvveenniieennzzaa..  

Moltissimi studi hanno cercato di capire quali fossero le caratteristiche 

legate alla personalità del buon leader, oggi questa prospettiva si è sostituita 

a quella ricerca che favorisce l’identificazione di un sistema di abilità o 

                                                                                  
2 Nico P. (2001); “Convincimi! Pratiche di leadership per il miglioramento delle relazioni interpersonali”; Ed. F.Angeli, 
Milano, p.17. 



competenze psicosociali (capacità diagnostiche per la valutazione della 

situazione e dei punti critici, capacità di progettazione, di valorizzazione delle 

risorse, di assunzione dei rischi, di calcolo, convincimento e motivazione 

rispetto agli obiettivi, di monitoraggio)  che entrano in gioco nella gestione 

dei gruppi di lavoro. Esse sono ormai ritenute di pari importanza rispetto alle 

conoscenze tecniche e amministrative necessarie per il buon funzionamento 

organizzativo. 

Secondo questa prospettiva il leader sarebbe un individuo comune, con 

pregi e difetti ed una grande forza interiore che si esplicita nell’impegno, nella 

disponibilità, nella passione nel fare ogni cosa; una persona preparata e 

competente, che sa mettersi in dubbio e riconoscere i propri errori. 

TTuuttttaavviiaa  nnooii  rriitteenniiaammoo  cchhee  ssee  èè  vveerroo  cchhee  iill  lleeaaddeerr  èè  uunn  eesssseerree  uummaannoo  iinn  

ggrraaddoo  ddii  aaggiirree,,  ddii  vviinncceerree,,  ddii  ssbbaagglliiaarree,,  ddii  ccrreeddeerree,,  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  pprroovvaa  ddeellllee  

eemmoozziioonnii,,  ppaarrllaa  ee  ssii  ccoonnffrroonnttaa  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ee  ddaaggllii  aallttrrii  aapppprreennddee  

ccoonnttiinnuuaammeennttee;;  èè  aanncchhee  vveerroo  cchhee  ssii  ccaarraatttteerriizzzzaa  ppeerr  llaa  ssuuaa  aammbbiizziioossiittàà,,  iinntteessaa  

ccoommee  uunnaa  nnaattuurraallee  ddiissppoossiizziioonnee  aa  ffooccaalliizzzzaarree  mmeennttaallmmeennttee  ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeell  

ffuuttuurroo  cchhee  ddeessiiddeerraa,,  ee  ddaa  qquueellll’’iimmmmaaggiinnee  ttrraaee  llaa  ssuuaa  ffoorrzzaa,,  iinnddiirriizzzzaa  llee  ppeerrssoonnee  

cchhee  lloo  sseegguuoonnoo  ee  rriieessccee  aa  mmaanntteenneerree  ee  ggeessttiirree  rreellaazziioonnii  ffrruuttttuuoossee..  QQuueessttoo  

ssiiggnniiffiiccaa  aavveerree  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddaa  rraaggggiiuunnggeerree  eedd  èè  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee    

ffoonnddaammeennttaallee  ssee  ssii  èè  uunn  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  ii  pprroopprrii  

ccoollllaabboorraattoorrii..    

UUnn’’aallttrraa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  aattttiieennee  aallllaa  ccaappaacciittàà  ddii  oosssseerrvvaazziioonnee::  

ssoopprraattttuuttttoo  nneellllee  rreellaazziioonnii  iinntteerrppeerrssoonnaallii  iill  lleeaaddeerr  cceerrccaa  ddii  ccaappttaarree  ii  sseeggnnaallii  

ddeebboollii  ee  ssii  rriivvoollggee  aallllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  aatttteennttoo,,  eesspprriimmee  uunn  

ssiinncceerroo  iinntteerreessssaammeennttoo  vveerrssoo  ggllii  aallttrrii,,  ffaa  ccaappiirree  aallllee  ppeerrssoonnee  qquuaannttoo  ssiiaannoo  

iimmppoorrttaannttii  ee  llee  iinncceennttiivvaa  aadd  iimmppeeggnnaarrssii..  UUnnoo  ddeeggllii  aassppeettttii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeellllaa  

ppssiiccoollooggiiaa  uummaannaa  èè  cchhee  aabbbbiiaammoo  uunn  pprrooffoonnddoo  ddeessiiddeerriioo  ddii  sseennttiirrccii  iimmppoorrttaannttii  ee  

qquuaannddoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ssii  iinntteerreessssaa  aa  nnooii::  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo  ccii  aassccoollttaa  ((ssee  nnoonn  

vvoogglliiaammoo  aassccoollttaarree  ggllii  aallttrrii,,  ppeerrcchhéé  mmaaii  qquuaallccuunn  aallttrroo  ddoovvrreebbbbee  aassccoollttaarree  nnooii??)),,  

cchhiieeddee  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iinn  sseegguuiittoo  aadd  uunnaa  sseerriiee  ddii  ssuuee  vvaalluuttaazziioonnii  ccii  ddàà  ddeeii  

ccoonnssiiggllii,,  ccii  ggrraattiiffiiccaa  oo  ccii  ccrriittiiccaa..    

LLoo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  ddaallllee  

vvaalluuttaazziioonnii  aallttrruuii  ee  ddaall  ffoorrttee  bbiissooggnnoo  ddii  ooggnnuunnoo  ddii  nnooii  ddii  aavveerree  ddaaggllii  aallttrrii  



ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ppoossiittiivvee  lleeggaattee  aaii  nnoossttrrii  mmeerriittii..  LLooddii  ggrraattiiffiiccaazziioonnii  ssoonnoo  mmoollttoo  

iimmppoorrttaannttii  ppeerrcchhèè  llee  ppeerrssoonnee  hhaannnnoo  uunn  ccoonnttiinnuuoo  bbiissooggnnoo  ddii  ccoonnffeerrmmee  ddeell  lloorroo  

mmooddoo  ddii  aaggiirree,,  mmaa  lloo  ssoonnoo  aallttrreettttaannttoo  llee  ccrriittiicchhee,,  iinnffaattttii  ddii  ffrroonnttee  aadd  uunn  eerrrroorree  

uunn  bbuuoonn  ccaappoo  hhaa  iill  ddoovveerree  ddii  eevviiddeennzziiaarree  ll’’eevveennttoo,,  iilllluussttrraannddoo  llee  ppoossssiibbiillii  

aalltteerrnnaattiivvee  ee  ccoonnvviinncceennddoo  iill  ccoollllaabboorraattoorree  aa  ccaammbbiiaarree,,  aanncchhee  ssee  èè  ffoonnddaammeennttaallee  

cchhee  ssii  ssooffffeerrmmii  ssuull  ccoommppoorrttaammeennttoo  ee  nnoonn  ssuull  ccaarraatttteerree  oo  ssuullllaa  ppeerrssoonnaalliittàà..    

AAnnaallooggaammeennttee  iill  bbuuoonn  lleeaaddeerr  ssaa  rriiccoonnoosscceerree  ii  nneecceessssaarrii  ccoorrrreettttiivvii  aanncchhee  aall  

ssuuoo  ssttiillee  ddii  pprreesseennzzaa  eedd  aa  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo  rriippoorrttiiaammoo  ggllii  eerrrroorrii  ppiiùù  ccoommuunnii::  

  ““……  ssii  ffiiddaa  ddeellllee  ssuuee  iiddeeee  sseennzzaa  ppaarrllaarrnnee  aaii  ssuuooii  sseegguuaaccii  oo  rriicciiccllaa  ssoolluuzziioonnii  ggiiàà  

ccoollllaauuddaattee  mmaa  oorraa  iinnaaddeegguuaattee,,  aaffffrroonnttaa  ll’’iinntteerraazziioonnee  ccoonn  ii  sseegguuaaccii  ccoonn  uunnaa  mmooddaalliittàà  

ttiippoo  ““vviinncceerree//ppeerrddeerree””ttrraassffoorrmmaannddoo  ooggnnii  ssccaammbbiioo  iinn  uunnaa  bbaattttaagglliiaa  ccoonn  vviinncciittoorrii  ee  

vviinnttii,,  vvuuoollee  aa  ttuuttttii  ii  ccoossttii  mmaanntteenneerree  uunn’’iimmmmaaggiinnee  ppoossiittiivvaa  ddii  ppeerrssoonnaa  sseemmpprree  

aallll’’aalltteezzzzaa  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  sseennzzaa  rriiccoonnoosscceerree  dduubbbbii,,  eerrrroorrii  oo  ddiiffffiiccoollttàà,,  nnoonn  uuttiilliizzzzaa  llee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  ddiiaaggnnoossttiiccaarree  llaa  ssiittuuaazziioonnee  aanncchhee  aa  ccoossttoo  ddii  iinnccoorrrreerree  iinn  

ggiiuuddiizzii  ddiissttoorrttii  oo  ppaarrzziiaallii,,  mmaannttiieennee  aa  ttuuttttii  ii  ccoossttii  llaa  pprroopprriiaa  vviissiioonnee  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ee  

llaa  lliissttaa  ddeellllee  qquueessttiioonnii  iimmppoorrttaannttii  ddaa  aaffffrroonnttaarree  sseennzzaa  vveerriiffiicchhee  eeffffiiccaaccii,,  nnoonn  

aapppprreennddee  ccoommee  pprroocceeddeerree  ppeerr  ccoossttrruuiirree  ee  mmaanntteenneerree  uunn  eeffffeettttiivvoo  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo,,  

mmaa  ssii  lliimmiittaa  aa  ccoonncceeddeerree  qquuaannttoo  rriicchhiieessttoo  ddaaii  sseegguuaaccii  ppeerr  nnoonn  aavveerree  ccoommpplliiccaazziioonnii””33..                              

 

Il tipo di leader che secondo noi contribuisce alla creazione ed al 

mantenimento di un buon clima organizzativo si comporta in modo etico (il 

che non vuol dire essere  infallibile, ma avere una coerenza interiore che gli 

permette di essere considerato una persona autentica e responsabile) è 

capace di sbagliare e di pagare per i propri errori. 

NNiillsseenn  ee  CCaammppbbeellll  ssoosstteennggoonnoo  cchhee::  ””IInnddiivviidduuii  ccaappaaccii  ddii  ppeerrffoorrmmaannccee  

ssuuppeerriioorrii  cceerrccaannoo  ccoonnttiinnuuaammeennttee  iill  ffeeeeddbbaacckk  ddaaggllii  aallttrrii..  VVoogglliioonnoo  cciiooèè  ssaappeerree  

nnoonn  ssoolloo  ii  lloorroo  eerrrroorrii,,  mmaa  aanncchhee  ccoommee  vveennggoonnoo  ppeerrcceeppiittii  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  ppeerr  

aauummeennttaarree  llaa  lloorroo  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ee  tteennddeerree  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoossttaannttee  ddeellllee  

lloorroo  pprreessttaazziioonnii””44..  

QQuuaannddoo  llee  ppeerrssoonnee  ssoonnoo  aauutteennttiicchhee,,  ssoonnoo  ssiinncceerree  eedd  oonneessttee  ddaavvaannttii  aaii  lloorroo  

eerrrroorrii,,  iimmppaarraannoo  aa  ssaappeerr  aaffffrroonnttaarree  aanncchhee  qquueellllii  ddeeggllii  aallttrrii  ee  ddaavvaannttii  aaggllii  

                                                                                  
3 ibid. (Fondamenti di psicologia del lavoro).p.294 
4 ibid Nico p.53 



iinnssuucccceessssii,,  aallllee  ssccoonnffiittttee,,  aallllee  ssiittuuaazziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  nneeggaattiivvee,,  pprroovvaannoo  aa  

vveeddeerree  llee  ccoossee  iinn  mmooddoo  ddiivveerrssoo,,  cceerrccaannddoo  ppoossssiibbiillii  aassppeettttii  ppoossiittiivvii..    

EEsssseerree  uunn  lleeaaddeerr  ssiiggnniiffiiccaa  qquuiinnddii  iimmppeeggnnoo,,  eessttrroo,,  vvoolloonnttàà  ee  ppaassssiioonnee  ee  vvuuooll  

ddiirree  eesssseerree  ssee  sstteessssii,,  ppeerrcchhéé  llaa  ssppoonnttaanneeiittàà,,  llaa  bbuuoonnaa  ffeeddee  ee  ll’’aauutteennttiicciittàà  

ssaarraannnnoo  sseemmpprree  aapppprreezzzzaattee,,  aanncchhee  nneeii  mmoommeennttii  ppiiùù  ddiiffffiicciillii..  SSee  ssiiaammoo  ccooeerreennttii  

ee  ccii  iimmppeeggnniiaammoo  ppoossssiiaammoo  cchhiieeddeerree  aaii  nnoossttrrii  iinntteerrllooccuuttoorrii  ddii  ffaarree  aallttrreettttaannttoo,,  

sseennzzaa  ffaarrssii    ttrraarrrree  iinn  iinnggaannnnoo  ddaallllee  aappppaarreennzzee  ee  cceerrccaannddoo  ddii  vveeddeerree  oollttrree  lloo  

ssttrraattoo  ssuuppeerrffiicciiaallee  ddeellllee  ccoossee  ee  ddeellllee  ppeerrssoonnee..  

DDaall  nnoossttrroo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa,,  rriiffeerreennddooccii  iinn  ppaarrttiiccoollaarr  mmooddoo  aallll’’aammbbiittoo  ddeeii  SSeerrvviizzii  

SSaanniittaarrii  ssvvoollggeerree  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ddii  lleeaaddeerr  rriicchhiieeddee  iill  ssaappeerr  oorriieennttaarree,,  gguuiiddaarree,,  

iinnccoorraaggggiiaarree,,  mmoottiivvaarree,,  pprreemmiiaarree  ppeerr  llee  sscceellttee  ccrreeaattiivvee,,  ccoonnttrriibbuuiirree  aa  ccoommppoorrrree  

ppuunnttii  ddii  vviissttaa  eedd  iinntteerrpprreettaazziioonnii  ddiiffffeerreennttii  iinn  uunnoo  sscchheemmaa  ccoommuunnee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

ppeerr  ttuuttttii  ii  mmeemmbbrrii..  LL’’aatttteennzziioonnee  èè  ppoossttaa  ssuullllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  llee  qquuaallii  ssii  cceerrccaa  ddii  

ddeecciiffrraarree  llaa  rreeaallttàà  eedd  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddeellllee  rriicchhiieessttee  eesstteerrnnee  ee  ddeeii  pprrooggeettttii  ddii  

aazziioonnee,,  ssii  ccrreeaa  ee  ssii  rriiddeeffiinniissccee  ddii  ccoonnttiinnuuoo  iill  cclliimmaa  eedd  iill  ccoonntteessttoo  ccuullttuurraallee,,  ssii  

ooppeerraannoo  ddeellllee  sscceellttee  ddii  pprriioorriittàà  ee  ssii  ddiiffeennddoonnoo  ddeecciissiioonnii  ee  pprrooggrraammmmii  ddii  aazziioonnee  

nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’aammbbiieennttee  eesstteerrnnoo..    

NNeeii    SSeerrvviizzii  SSaanniittaarrii  iill  ddiirriiggeennttee  nnoonn  èè  ppiiùù  ll’’uunniiccoo  ddeecciissoorree  ee  llaa  lleeaaddeerrsshhiipp  

tteennddee  aadd  eesssseerree  ddiissttrriibbuuiittaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo;;  ii  lleeaaddeerr  vveennggoonnoo  

ccoonnssiiddeerraattii  sseemmpprree  ppiiùù  ““lleeaaddeerr  ddeeii  lleeaaddeerr””,,  ppeerr  qquueessttoo  èè  iimmppoorrttaannttee  pprreeppaarraarrssii,,  

aaggggiioorrnnaarrssii,,  ssttuuddiiaarree,,    iinnffoorrmmaarrssii  ee  ccoonnoosscceerree,,  cceerrccaannddoo  ccoossttaanntteemmeennttee  ddii  

mmiigglliioorraarree  nnooii  sstteessssii  ee  llee  nnoossttrree  ccaappaacciittàà,,  aauuttoovvaalluuttaannddooccii  ee  ccoorrrreeggggeennddoo  ggllii  

aatttteeggggiiaammeennttii  nneeggaattiivvii  pprroopprriioo  ppeerrcchhéé  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  lleeaaddeerrsshhiipp  eennttrraannoo  iinn  

ggiiooccoo  aabbiilliittàà,,  ccoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee  cchhee  aaffffeerriissccoonnoo  ppiiùù  aallllaa  ssffeerraa  ddeell  ssaappeerr  

eesssseerree  cchhee  aallllaa  ssffeerraa  ddeell  ssaappeerr  ffaarree..  

LLaa  lleeaaddeerrsshhiipp  ssii  ccoollllooccaa  nneell  ppuunnttoo  ddii  iinnccoonnttrroo  ttrraa  llee  vvaarriiaabbiillii  ssttrruuttttuurraallii  

((oobbiieettttiivvoo,,  mmeettooddoo  ee  rruuoollii))  ee  llee  vvaarriiaabbiillii  pprroocceessssuuaallii  ((cclliimmaa,,  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  

ssvviilluuppppoo))  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee;;  hhaa  uunnaa  ffuunnzziioonnee    eeqquuiilliibbrraattrriiccee  ttrraa  iill  vveerrssaannttee  

ddeellll’’iinnddiivviidduuaalliittàà  ee  ggllii  oorriizzzzoonnttii  ddeell  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  eedd  uunnaa  ccaappaacciittàà  ddii  ggaarraannttiirree  

llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  eedd  iinnssiieemmee  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  ddeellllaa  ccuullttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa..    

CCiiòò  cchhee  pprrooppoonniiaammoo  pprriinncciippaallmmeennttee  iinn  qquueessttoo  bbrreevvee  aarrttiiccoolloo  èè  ddii  ccoonnssiiddeerraarree  llaa  

lleeaaddeerrsshhiipp  ccoommee  uunnaa  rriissoorrssaa  tteeccnniiccaa  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeell  ggrruuppppoo,,    

nnoonn  uunn  mmoommeennttoo  oo  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ffaattttoo  eesstteerrnnaa  aadd  eessssoo..  IIll  lleeaaddeerr  ppiiùù  



aaddeegguuaattoo  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  aapppprroocccciioo  èè  iinn  pprriimmiiss  uunn  eessppeerrttoo  ddii  

rreellaazziioonnii,,  cchhee  ssii  mmeettttee  aall  sseerrvviizziioo  ddeell  ggrruuppppoo  ee  cchhee  ccoossttrruuiissccee  iill  ssuuoo  ssttiillee  ddii  

lleeaaddeerrsshhiipp  ppaarrtteennddoo  ddaallll’’aassssuunnzziioonnee  cchhee  llaa  rreellaazziioonnaalliittàà,,  ccoonn  ii  ssuuooii  ccoonnfflliittttii  ee  llee  

ssuuee  rriissoorrssee,,  èè  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ooppeerraattiivvaa  oorriiggiinnaarriiaa..    

EEggllii  ssii  ffooccaalliizzzzaa  ssuuggllii  aatttteeggggiiaammeennttii  ee  ssuuii  ssiiggnniiffiiccaattii  cchhee  llee  ppeerrssoonnee  aattttrriibbuuiissccoonnoo  

aall  lloorroo  aaggiirree,,  ppeerrcchhéé  iill  ssuuoo  ssccooppoo  èè  qquueelllloo  ddii  cceerrccaarree  ll’’aaddeessiioonnee  ddeeii  ccoollllaabboorraattoorrii  

rriissppeettttoo  aaii  ffiinnii  ggeenneerraallii,,  aaii  vvaalloorrii  eedd  aallllee  ccoonncceezziioonnii;;  iinnoollttrree  ooppeerraa  iinn  mmooddoo  ddaa  

aauummeennttaarree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ee  ll’’aaddeessiioonnee  ccoonnvviinnttaa  aa  qquueeii  pprrooppoossiittii  cchhee  

ssuuppeerraannoo  ggllii  iinntteerreessssii  iinnddiivviidduuaallii  aa  ffaavvoorree  ddii  qquueellllii  ccoolllleettttiivvii..    

IInn  ccoonnccrreettoo  cciiòò  iimmpplliiccaa::  cchhiiaarriirree  ggllii  ssccooppii,,  ddiiffffoonnddeerree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  

aassssiiccuurraarree  ssuuffffiicciieennttii  rriissoorrssee,,  pprroovvvveeddeerree  aa  ssoosstteeggnnii  rreellaazziioonnaallii  ee  aaffffeettttiivvii  

ccoonnttiinnuuaattiivvii,,  ccooiinnvvoollggeerrssii  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ee  ggaarraannttiirree  uunn  aammbbiieennttee  ccoommuunniiccaattiivvoo  

ssvviilluuppppaannddoo  uunnaa  ccuullttuurraa  dd’’iiddeennttiiffiiccaazziioonnee..      

LLee  ffoonnddaammeennttaa  nneecceessssaarriiee  aallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  qquueessttoo  cclliimmaa  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  llee  

rriittrroovviiaammoo  iinn  aallccuunnii  pprriinncciippii  cchhee  aatttteennggoonnoo  rriissppeettttiivvaammeennttee  aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  

aall  pprroocceessssoo  ddii  nneeggoozziiaazziioonnee  eedd  aall  rriissppeettttoo  ee  ddiiffffuussiioonnee  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  vvaalloorriiaallee..    

PPeerr  ccoommuunniiccaazziioonnee  aazziieennddaallee  iinntteennddiiaammoo  ll’’iinnssiieemmee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  iinntteerrnnaa  

eedd  eesstteerrnnaa  ee  ccii  ooccccuuppeerreemmoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  cchhee  ssii  rriivvoollggee  aall  

ppeerrssoonnaallee,,  oovvvveerroo  aallllaa  cclliieenntteellaa  iinntteerrnnaa  aallllaa  qquuaallee  aappppaarrtteennggoonnoo  ttuuttttii  ii  

ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellll’’aazziieennddaa,,  cchhee  ppuuòò  aavvvveenniirree  ttrraa  ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  ggrruuppppii  

oommooggeenneeii  ee  ttrraassvveerrssaallii  ee//oo  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  rriiuunniioonnii  ttrraa  ppeerrssoonnee  aappppaarrtteenneennttii  aa  

sseettttoorrii  ddiivveerrssii..  

LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  nneellllaa  vvaarriieettàà  ddeell  ssuuoo  pprroocceessssoo,,  rriieennttrraa  aa  ppiieennoo  ttiittoolloo  

nneellll’’aannaalliissii  ddeeii  ffaattttoorrii  iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo,,  

ppeerrcchhéé  iill  ggrruuppppoo  èè  iinntteerraazziioonnee,,  ee  qquuiinnddii  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  aattttrraavveerrssoo  llee  ppiiùù  

ddiivveerrssee  mmooddaalliittàà::  ddaall  ssiilleennzziioo  aallllaa  ppaarroollaa,,  ddaall  ddiissaaccccoorrddoo  aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee55..  

IInnoollttrree  aassssoollvvee  aallccuunnee  ffuunnzziioonnii  vviittaallii  ppeerr  iill  bbuuoonn  aannddaammeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  

oorrggaanniizzzzaattiivvaa::  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo  èè  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ssccaammbbiioo  cchhee  aaiiuuttaa  aadd  iinntteerrpprreettaarree  

ii  ffeennoommeennii  ,,  iinn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo  èè  uunn  eelleemmeennttoo  ssttrraatteeggiiccoo  ffoonnddaammeennttaallee  iinn  qquuaannttoo  

vveeiiccoollaa  ii  vvaalloorrii  gguuiiddaa,,  ffaavvoorreennddoo  llaa  ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee,,  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  nnuuoovvii  

mmeemmbbrrii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  ggrruuppppoo;;  iinnffiinnee  
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ppeerrmmeettttee  ddii  ootttteenneerree  iill  ssiinncceerroo  ccoonnsseennssoo  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ssiiaa  ssuuggllii  oobbiieettttiivvii  

ddeellll’’oorrggaanniizzzzaattiivvii  cchhee  ssuuii  mmooddii  ppeerr  ccoonnsseegguuiirrllii..  

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddii  ooggnnii  aazziieennddaa  oollttrree  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  ffoorrmmaallee  èè  pprreesseennttee  aanncchhee  qquueellllaa  

iinnffoorrmmaallee  ((tteerrmmiinnee  ccoonn  iill  qquuaallee  vveennggoonnoo  ddeessiiggnnaattii  qquueeii  rraappppoorrttii  cchhee  ssii  

ssvviilluuppppaannoo  ssppoonnttaanneeaammeennttee  ttrraa  ii  mmeemmbbrrii,,  iinn  qquuaannttoo  ssccaattuurriissccoonnoo  ddaaii  bbiissooggnnii  

ddeeii  ssiinnggoollii  ee  ppoossssoonnoo  ttaallvvoollttaa  ppoorrttaarree  aa  ccoommppoorrttaammeennttii  ddiiffffeerreennzziiaattii  rriissppeettttoo  aa  

qquueellllii  cchhee  sseegguuoonnoo  uunn  aannddaammeennttoo  ccoonnvveennzziioonnaallee));;  iill  fflluussssoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  tteennddee  

aadd  aassssiiccuurraarree  uunn  ccaarraatttteerree  cciirrccoollaarree  ddii  rreeggoollaazziioonnee  ddeellll’’aazziioonnee  ee  ddii  ccoonnttrroolllloo  

ddeellllee  aazziioonnii  aattttuuaattee  aattttrraavveerrssoo  lloo  ssttrruuttttuurraarrssii  ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee..    

LLaa  cciirrccoollaarriittàà  vviieennee  pprrooddoottttaa  ddaallllaa  ccaappaacciittàà  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  aauuttoorreeggoollaammeennttaarrssii,,  

iinnffaattttii  iinn  aasssseennzzaa  ddii  ccaannaallii  uuffffiicciiaallii,,  ggllii  aaddddeettttii  aaii  llaavvoorrii  ffaannnnoo  rriiccoorrssoo  aaii  ccaannaallii  

uuffffiicciioossii  uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  iinnffoorrmmaallee,,  cchhee  eessiissttee  iinn  ppaarraalllleelloo  aa  qquueellllaa  

ffoorrmmaallee  ee  cchhee,,  iinn  ccaarreennzzaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  vviieennee  aa  rriimmppiiaazzzzaarrllaa  iinntteeggrraallmmeennttee,,  

pprroodduucceennddoo  uunn  aasssseessttaammeennttoo  nnaattuurraallee  ddeeii  rraappppoorrttii  cchhee  pprreesscciinnddee  ddaa  qquuaallssiiaassii  

sscchheemmaa  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  uuffffiicciiaallee..  

LL’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  vviiee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  iinnffoorrmmaallee,,  ttuuttttaavviiaa,,  nnoonn  sseemmpprree  ggaarraannttiissccee  

llaa  rriicceezziioonnee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoorrrreettttee  eedd  aannzzii  pprreeddiissppoonnee  iill  cclliimmaa  rreellaazziioonnaallee  aall  

rriisscchhiioo  ddii  iinnccoommpprreennssiioonnii  ee  ccoonnfflliittttii..  

UUnn  bbuuoonn  mmaannaaggeerr  èè  ccoolluuii  cchhee  ccoonn  llaa  cchhiiaarreezzzzaa  ee  ll’’oonneessttàà  iinnccoonnttrraa  llee  ppeerrssoonnee  

ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa  ee  aattttrraavveerrssoo  uunn  pprroocceessssoo  iinntteerraattttiivvoo  ccoonnttiinnuuoo  llee  aapppprreezzzzaa  oo  llee  

ccrriittiiccaa  iinn  mmooddoo  ccoossttrruuttttiivvoo,,  sseemmpplliiccee  eedd  iinncciissiivvoo,,  cceerrccaannddoo  iinnnnaannzziittuuttttoo  ddii  

ccoommpprreennddeerree  ttrraammiittee  ll’’aassccoollttoo..  

IIll  sseeccoonnddoo  ccoonncceettttoo  cchhee  ccii  ssiiaammoo  pprrooppoossttii  ddii  aapppprrooffoonnddiirree  èè  qquueelllloo  ddii  

nneeggoozziiaazziioonnee,,  ddeeffiinniittoo  ccoommee  ““uunn  pprroocceessssoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ttrraa  dduuee  oo  ppiiùù  

ppeerrssoonnee  cchhee  pprreennddoonnoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  uunnaa  sseerriiee  ddii  aalltteerrnnaattiivvee  ppeerr  ootttteenneerree  

uunn  oobbiieettttiivvoo  oo  ppeerr  ggiiuunnggeerree  aadd  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  cchhee  ssooddddiissffii  ttuuttttii  ggllii  iinntteerreessssaattii””66..  

IIll  pprreessuuppppoossttoo  eesssseennzziiaallee  ppeerr  uunnaa  bbuuoonnaa  nneeggoozziiaazziioonnee  èè  cchhee  ggllii  iinntteerrllooccuuttoorrii  

ssiiaannoo  mmoottiivvaattii  aa  ttrroovvaarree  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  cchhee  ppeerrmmeettttaa  ddii  ttrroovvaarree  uunn  aaccccoorrddoo  ee  ddii  

mmaassssiimmiizzzzaarree  llaa  ssooddddiissffaazziioonnee  ddii  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  ssoonnoo  ccooiinnvvoollttii;;  ppuurrttrrooppppoo,,  

ppeerròò,,  nnoonn  sseemmpprree  ssii  èè  ccoonnssaappeevvoollii  ddeell  ffaattttoo  cchhee  èè  uunn  aattttoo  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  ee  

nnoonn  ddii  ccoonnfflliittttoo,,  cchhee  èè  ffaattttaa  ddii  ccoonncceessssiioonnii  rreecciipprroocchhee  ee  rriicchhiieeddee  uunn’’aappeerrttuurraa  

mmeennttaallee  aa  ssoolluuzziioonnii  aalltteerrnnaattiivvee  ee  aadd  iiddeeee  iinnnnoovvaattiivvee..  

                                                                                  
6 Nico, p.78 



LL’’uullttiimmoo  aarrggoommeennttoo  cchhee  ccii  ssiiaammoo  pprrooppoossttii  ddii  eevviiddeennzziiaarree  rriigguuaarrddaa  iill  ssiisstteemmaa  

vvaalloorriiaallee  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  cchhee  eessssoo  rriivveessttee  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee..  

EE’’  ooppppoorrttuunnoo  pprreemmeetttteerree  cchhee  ii  vvaalloorrii  ccoossttiittuuiissccoonnoo  qquueellll’’iinnssiieemmee  ddii  ccoonnvviinnzziioonnii  

lleeggaattee  aa  qquueelllloo  cchhee  ccoonnssiiddeerriiaammoo  ppeerrssoonnaallmmeennttee  iimmppoorrttaannttee,,  ssoonnoo  

ccoonnvviinncciimmeennttii  oo  iiddeeaallii  cchhee  ssii  ssoonnoo  pprrooffoonnddaammeennttee  rraaddiiccaattii  ttaannttoo  ddaa  ddiivveennttaarree  

ppaarrttee  ddii  nnooii  ee  rraapppprreesseennttaannoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  iinntteerrpprreettaazziioonnii  iinntteerriioorrii  aa  ccuuii  

sseennttiiaammoo  iill  bbiissooggnnoo,,  iinnddiivviidduuaallee  oo  ccoolllleettttiivvoo,,  ddii  tteennddeerree  ((ee  ssee  nnoonn  lloo  ffaacccciiaammoo,,  

nnoonn  ccii  sseennttiiaammoo  nnéé  ccoommpplleettii  nnéé  ssooddddiissffaattttii))..  

II  vvaalloorrii  ssoonnoo  ffoorrzzee  ssppeecciiffiicchhee  ddoottaattee  ddii  uunn’’eennoorrmmee  ccaarriiccaa  eemmoozziioonnaallee,,  uunnaa  

pprreezziioossaa  lleevvaa  ppeerr  ii  ddiirriiggeennttii  dd’’aazziieennddaa,,  cchhee  ppeerrmmeettttee  lloorroo  ddii  aannttiicciippaarree  oo  

ssppiinnggeerree  ssuu  cceerrttii  ffaattttoorrii  oo  ssuu  cceerrttee  ssiittuuaazziioonnii,,  ssiiccuurrii  ddeellllaa  rriissppoossttaa  iinn  tteerrmmiinnii  

mmoottiivvaazziioonnaallii  ee  ddii  ssooddddiissffaacciimmeennttoo  iinnddiivviidduuaallee..  II  vvaalloorrii,,  iinnffaattttii,,  ssoonnoo  uunnoo  

ssttrruummeennttoo  ppootteennttee  eedd  aanncchhee  ssee  ssoonnoo  mmuuttaabbiillii  nneell  tteemmppoo  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  

iimmppoossttii,,  mmaa  ddeevvoonnoo  mmaattuurraarree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  ppeerrssoonnaa..  

LLaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeeii  vvaalloorrii  eettiiccii  èè  uunnaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  pprriinncciippaallii  ddii  uunn  lleeaaddeerr  ddii  

ssuucccceessssoo,,  cchhee  ppeerr  ddiiffffoonnddeerree  llaa  ccuullttuurraa  vvaalloorriiaallee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  nnoonn  ppuuòò  lliimmiittaarrssii  

aadd  eesspprriimmeerrllaa  ccoonn  ppaarroollee,,  mmaa  ddeevvee  aaggiirree  iinn  mmooddoo  ccooeerreennttee  ccoonn  eessssaa::  ddaannddoo  iinn  

qquueessttoo  mmooddoo  aaggllii  aallttrrii  lloo  ssttiimmoolloo  ppeerr  iimmiittaarrlloo,,  ccrreeaannddoo  uunn  aammbbiieennttee  ffaavvoorreevvoollee  

aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  ssvviilluuppppaannddoo  llaa  ffiidduucciiaa  eedd  iill  rriissppeettttoo  rreecciipprrooccoo,,  lloo  ssccaammbbiioo  

ee  llaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii..  

  

“Nella guida di una squadra, prima ancora di pensare al successo o alla 

soluzione dei singoli problemi puntare sulla forza dei  valori di coesione, del 

senso di appartenenza, della condivisione e della collaborazione può essere 

utile per convincere chi ha bisogno di slanci motivazionali profondi e  può 

facilitare un clima in cui regna il rispetto reciproco, la fiducia, la comprensione 

ed il dialogo”7. 

  

CCrreeaarree  uunn  aammbbiieennttee  vviirrttuuoossoo  èè  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  aassppeettttaarrssii  ccoommppoorrttaammeennttii  

ccooeerreennttii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  ccii  vviivvoonnoo  ee  ssee  uunn  lleeaaddeerr  eesspprriimmee  ii  ssuuooii  

                                                                                  
7 ibid 



vvaalloorrii  nnoonn  ssoolloo  èè  iimmppoorrttaannttee  cchhee  ddiiaa  iill  bbuuoonn  eesseemmppiioo,,  mmaa  èè  ffoonnddaammeennttaallee  cchhee  

cceerrcchhii  ddii  eevviittaarree    ccaattttiivvee  aabbiittuuddiinnii  oo  ccoommppoorrttaammeennttii  nnoonn  eettiiccii..  

II  vvaalloorrii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  vvaannnnoo  rriissppeettttaattii  ee  ccoommpprreessii  aanncchhee  ssee  nnoonn  

nneecceessssaarriiaammeennttee  ccoonnddiivviissii  ee  ppuunnttaarree  ssuu  ddii  eessssii  ppuuòò  eesssseerree  uunnaa  bbuuoonnaa  ssttrraatteeggiiaa  

ppeerr  aavvvviiaarree  pprroocceessssii  ddii  ccaammbbiiaammeennttoo..    

AApppplliiccaarree  ii  pprriinncciippii  ddeell  ddiivveerrssiittyy  mmaannaaggeemmeenntt  aall  mmoonnddoo  ddeeii  SSeerrvviizzii  aallllaa  PPeerrssoonnaa  

ssiiggnniiffiiccaa  ggeessttiirree  llaa  ddiivveerrssiittàà  iinn  uunn  oottttiiccaa  ddii  vvaalloorriizzzzaazziioonnee,,  ccoonnssiiddeerraannddoollaa  uunn  

ffeennoommeennoo  eedd  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  pprreesseennttee  qquuoottiiddiiaannaammeennttee  nneellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii,,  

rriiccoonnoosscceennddoo  llaa  ddiissoommooggeenneeiittàà  ee  lleeggiittttiimmaannddoo  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  nnoonn  ssoolloo  

nneeggllii  uutteennttii,,  mmaa  aanncchhee  nneellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  llaavvoorraannoo  nneeii  SSeerrvviizzii;;  ddaannddoo  aallllee  

ppeerrssoonnee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesspprriimmeerree  llee  pprroopprriiee  eessiiggeennzzee  ee  ddii  sseennttiirrssii  rreeaallmmeennttee  

aappppaarrtteenneennttii  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  iinn  ccuuii  ooppeerraannoo,,  ppeerrcchhéé  lleeggiittttiimmaattee  aadd  eesspprriimmeerree  

eessiiggeennzzee  ssooggggeettttiivvee,,  cchhee  ffiinnaallmmeennttee,,  ttrroovvaannoo  rreeaallee  aassccoollttoo..  

EE’’  iimmppoorrttaannttee  tteenneerr  pprreesseennttee  cchhee  cciiòò  ssii  ssccoonnttrraa  ccoonn  llaa  ccuullttuurraa  ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  

oommoollooggaannttee  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii,,  cchhee  tteennddoonnoo  aa  rriidduurrrree  llaa  ddiivveerrssiittàà  aa  ffaavvoorree  ddii  

uunn  uunniiccoo  mmooddeelllloo  ddii  ppeennssiieerroo,,  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ee  ddii  aazziioonnee,,  pprroocceeddeennddoo,,  

qquuaannddoo  cciiòò  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee,,  aa  uunnaa  ggeerraarrcchhiizzzzaazziioonnee  ee  ssuubboorrddiinnaazziioonnee  ddeellllee  

ddiiffffeerreennzzee,,  cchhee  ssaanncciissccee  uunnaa  rreellaazziioonnee  aassiimmmmeettrriiccaa  ttrraa  uunn  ssooggggeettttoo  ssuuppeerriioorree  ee  

uunnoo  iinnffeerriioorree,,  iinn  ccuuii  ssii  cchhiieeddee  aa  qquueesstt’’uullttiimmoo  ddii  aaddeegguuaarrssii,,  ssee  nnoonn  ddii  aassssiimmiillaarrssii  

aall  mmooddeelllloo  nnoorrmmaattiivvoo  ddoommiinnaannttee88..    

TTuuttttaavviiaa  llaa  ddiivveerrssiittàà  vviieennee  iinntteessaa  ccoommee  uunn  ccoonncceettttoo  cchhee  nnoonn  eesscclluuddee  nneessssuunnoo  ee  

cchhee  ccoonnsseennttee  ddii  pprroommuuoovveerree  uunnaa  nnuuoovvaa  ffoorrmmaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  LL’’uuttiilliizzzzoo  ddii  

qquueessttoo  mmooddoo  ddii  ggeessttiirree  llee  rriissoorrssee  uummaannee  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  

aammbbiieennttee  llaavvoorraattiivvoo  iinncclluussiivvoo,,  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffaavvoorriirree  ll’’eesspprreessssiioonnee  ddeell  ppootteennzziiaallee  

iinnddiivviidduuaallee  ee  ddii  uuttiilliizzzzaarrlloo  ccoommee  lleevvaa  ssttrraatteeggiiccaa  ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  

oobbiieettttiivvii  oorrggaanniizzzzaattiivvii..    

  

  

                                                                                  
8 Callari, Galli, Ceruti e Pievani;”Pensare la diversità. Per un’educazione alla complessità umana”;1998, Meltemi, 
Roma; 



““LLaa  cceennttrraalliittàà  ddeellll’’iinnddiivviidduuoo  èè  ddiivveennttaattaa  eeccoonnoommiiccaa::  llee  ppeerrssoonnee  ssoonnoo  llee  

rriissoorrssee  ppiiùù  ccrriittiicchhee,,  llee  ccoommppeetteennzzee  ssppeessssoo  ssoonnoo  llaa  cchhiiaavvee  ddii  vvoollttaa  ddeeii  rriissuullttaattii  

oorrggaanniizzzzaattiivvii,,ii  ttaalleennttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnsseerrvvaattii  ccoonn  ccuurraa  eedd  aatttteennzziioonnee””99    

  

IInn  uunnaa  ssoocciieettàà  aadd  eelleevvaattaa  ccoommpplleessssiittàà  ee  ddiivveerrssiiffiiccaazziioonnee,,  ccoossìì  ccoommee  ssii  ssoonnoo  

mmooddiiffiiccaattee  llee  mmooddaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee,,  aanncchhee  ii  bbiissooggnnii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ssii  ssttaannnnoo  

eevvoollvveennddoo  ee  ddiiffffeerreennzziiaannddoo;;  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  aannaalliizzzzaarree  llee  ddiiffffeerreennzzee  ee  pprreessttaarree  

aatttteennzziioonnee  aallllee  eessiiggeennzzee  ssooggggeettttiivvee  ((eettàà,,  ffaassee  ddeell  cciicclloo  ddii  vviittaa  ee  ddii  llaavvoorroo,,  llee  

mmoottiivvaazziioonnii  ee  llee  aatttteessee  rriissppeettttoo  aall  llaavvoorroo))  llaasscciiaa  lloo  ssppaazziioo  ppeerr  uunnaa  ddiivveerrssaa  

oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ddeell  llaavvoorroo,,  cchhee  nnoonn  aaggiissccee  ccoonn  ppaarrzziiaalliittàà  mmaa  rriissppoonnddee  

pprroopprriiaammeennttee  aall  ccoonntteessttoo  eedd  aallllee  ssppeecciiffiicciittàà  ddeeii  ssooggggeettttii..    

LLee  ffiinnaalliittàà  nnoonn  ssoonnoo  sseemmpplliicceemmeennttee  iinnddiirriizzzzaattee  aallllaa  rriimmoozziioonnee  ddeellllee  bbaarrrriieerree  

ddiissccrriimmiinnaattoorriiee,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  aallllaa  lliibbeerraazziioonnee  ddeell  ppootteennzziiaallee  ddii  ooggnnuunnoo,,  

aattttrraavveerrssoo  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  nneellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  uunn  ppaattrriimmoonniioo  ddii  ppoossssiibbiilliittàà  iinn  

tteerrmmiinnii  ddii  ssvviilluuppppoo,,  ddii  nnuuoovvee  ccaappaacciittàà,,  eessppeerriieennzzee  ee  ccrreeaattiivviittàà..  

CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  pprroommuuoovveerree  uunnaa  ccuullttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddeellll’’aassssiimmiillaazziioonnee  ee  

ddeellll’’iinncclluussiioonnee,,  ccaappaaccee  ddii  aassccoollttaarree  llee  eessiiggeennzzee  ddeellllee  ppeerrssoonnee,,  rriissppeettttaannddoollee  ee  

vvaalloorriizzzzaannddoollee  ee  ddiissppoonniibbiillee  aall  ccaammbbiiaammeennttoo  eedd  aallll’’aapppprreennddiimmeennttoo..  

LLaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnddiivviissoo  ccoonn  llee  ppeerrssoonnee,,  nnoonn  

ppuuòò  eesssseerree  uunn’’iinniizziiaattiivvaa  eeppiissooddiiccaa,,  mmaa  ddeevvee  eesssseerree  iinntteeggrraattaa  nneellll’’iinntteennzziioonnaalliittàà  

oorrggaanniizzzzaattiivvaa,,  ddiivveennttaannddoo,,  cciiooèè,,  uunn  oobbiieettttiivvoo  cchhee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  nneell  ssuuoo  

ccoommpplleessssoo  aassppiirraa  aa  rraaggggiiuunnggeerree..  CCoonnccrreettaammeennttee  cciiòò  aavvvviieennee  aattttrraavveerrssoo  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddiirreettttaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  vvaalloorree  ddii  ooggnnii  ppeerrssoonnaa,,  cchhee  

ssii  aattttuuaa  ttrraammiittee  ll’’aassccoollttoo  rreecciipprrooccoo,,  iill  ccoonnffrroonnttoo  ee  lloo  ssccaammbbiioo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  

rreellaattiivvee  aaii  bbiissooggnnii,,  aallllee  aassppeettttaattiivvee  eedd  aallllee  mmoottiivvaazziioonnii  ddeellllee  ppeerrssoonnee..  

AAttttrraavveerrssoo  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  eemmppaattiiccoo  eedd  uunn’’aatttteennzziioonnee  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuoo,,  cchhee  

ppeerrmmeettttee  ddii  aaffffiiddaarree  llee  ssffiiddee  ggiiuussttee  aallllee  ppeerrssoonnee  ggiiuussttee,,  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  qquueell  

bbiillaanncciiaammeennttoo  iiddeeaallee  ttrraa  ttrraagguuaarrddii  ee  rriissoorrssee  cchhee  ggeenneerraa  mmoottiivvaazziioonnee,,  ii  lleeaaddeerr  

ppoossssoonnoo  ccrreeaarree  uunn  cclliimmaa  eemmoottiivvoo,,  ccaarriiccoo  ddii  eenneerrggiiaa,,  mmoottiivvaazziioonnee  ee  ccrreeaattiivviittàà,,  

cchhee  ppuuòò  rraapppprreesseennttaarree  iill  ttrraammppoolliinnoo  ppeerr  iill  ssuucccceessssoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  

oorrggaanniizzzzaazziioonnee..  

                                                                                  
9 M.C.Bombelli;”Il difficile equilibrio tra identificazione e diversità”, in “Sviluppo & Organizzazione n.184 
Marzo/Aprile 2001; E.S.T.E., Milano; 



OOccccoorrrree  ccoossttrruuiirree  uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  iinntteelllliiggeennttee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eemmoozziioonnaallee,,  

uunn  SSeerrvviizziioo  iinn  ccuuii  ssii  ccrreeii  uunnaa  ccuullttuurraa  cchhee  ssvviilluuppppii  uunn  aallttoo  ggrraaddoo  ddii  

aauuttooccoonnssaappeevvoolleezzzzaa,,  ggeesstteennddoo  llee  eemmoozziioonnii  ee  mmoottiivvaannddoossii  vviicceennddeevvoollmmeennttee,,  uunn  

SSeerrvviizziioo  ddoovvee  ooggnnuunnoo  ccoommuunniiccaa  ccoommpprreennssiioonnee  ee  rriissppeettttoo,,  ddoovvee  llee  ppeerrssoonnee  ssii  

ppoonnggoonnoo  oobbiieettttiivvii  ddii  ggrruuppppoo  ee  aaiiuuttaannoo  ggllii  aallttrrii  aa  ccoonnsseegguuiirrllii  ee  ddoovvee  ssii  rreessppiirraannoo  

eennttuussiiaassmmoo  ee  ffiidduucciiaa..  

CCiiòò  iimmpplliiccaa  cchhee  ll’’aaddoozziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ttoopp  mmaannaaggeemmeenntt  ddii  ccoommppoorrttaammeennttii  

ccooeerreennttii  ccoonn  llee  ppoolliittiicchhee  ddiicchhiiaarraattee    ssiiaa  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  lloo  

ssvviilluuppppoo  ddii  uunn’’iinntteennzziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  vvoollttaa  aa  ccrreeaarree  uunn  aammbbiieennttee  iinncclluussiivvoo..  
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ffaalllliittaa..  CCoommee  oorrggaanniizzzzaarree  ee  gguuiiddaarree  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  nneellllaa  nnuuoovvaa  iimmpprreessaa--rreettee””..    

EEdd..  FF..AAnnggeellii,,  MMiillaannoo..  

KKoonnddoo  YY..  ((11999922));;  LLaa  mmoottiivvaazziioonnee..  SSoottttoottiittoolloo::  uunnaa  cchhiiaavvee  ppeerr  iill  mmaannaaggeemmeenntt..  

EEddiittoorriiaallee  IIttaaccaa,,  MMiillaannoo..  

MMiinnttzzbbeerrgg  HH..    ((11999966));;  LLaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  aazziieennddaallee..  EEdd..  IIll  MMuulliinnoo,,  

BBoollooggnnaa..  

NNiiccoo  PP..  ((22000011));;  CCoonnvviinncciimmii!!  PPrraattiicchhee  ddii  lleeaaddeerrsshhiipp  ppeerr  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllee  rreellaazziioonnii  

iinntteerrppeerrssoonnaallii..  EEdd..  FF..AAnnggeellii,,  MMiillaannoo..    

  NNoovvaarraa  ,,  GG..  SSaarrcchhiieellllii  ((11999966)),,  FFoonnddaammeennttii  ddii  ppssiiccoollooggiiaa  ddeell  llaavvoorroo,,  EEdd  IIll  MMuulliinnoo,,  

BBoollooggnnaa..    

PPiiggnnaattttoo  AA..;;  RReeggaazzzzoo  CC..::  ““  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  qquuaalliittàà  ppeerr  ii  sseerrvviizzii  ssoocciioo  ssaanniittaarrii””..CCaarrooccccii  

EEddiittoorree..RRoommaa  22000022  

ZZaannii  BB..,,  CCiiccooggnnaannii  EE..  ((11999999));;  LLee  vviiee  ddeell  bbeenneesssseerree,,  EEdd..  CCaarrooccccii,,  RRoommaa      
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PROGETTO DI LEGGE 
__ 
ART. 1. 
(Definizione). 
 
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della 
prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 
10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del 
Ministro della sanita` 29 marzo 2001, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 
2001, i cui 
operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante 
rilasciato dallo Stato, attivita` di prevenzione, 
assistenza, cura o riabilitazione. 
2. Resta ferma la competenza delle regioni 
nell’individuazione e formazione dei profili di 
operatori di interesse sanitario non riconducibili 
alle professioni sanitarie come definite dal 
comma 1. 
3. Le norme della presente legge si applicano 
alle regioni a statuto speciale e alle province 
autonome di Trento e di Bolzano in quanto 
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le 
relative norme di attuazione. 
 
ART. 2. 
(Requisiti). 
 
1. L’esercizio delle professioni sanitarie di cui 
all’articolo 1, comma 1, e` subordinato al 
conseguimento del titolo universitario rilasciato 
a seguito di esame finale con valore abilitante 
all’esercizio della professione. Tale titolo 
universitario e` definito ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, lettera c), e` valido sull’intero 
territorio nazionale nel rispetto della normativa 
europea in materia di libera circolazione 
delle professioni ed e` rilasciato a seguito di un 
percorso formativo da svolgersi in tutto o in 
parte presso le aziende e le strutture del 
Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), 
individuate dalle regioni, sulla base di appositi 
protocolli d’intesa tra le stesse e le universita` , 
stipulati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni. Fermo restando il 
titolo universitario abilitante, il personale del 
servizio sanitario militare, nonche´ quello 
addetto al comparto sanitario del Corpo della 
guardia di finanza, puo` svolgere il percorso 
formativo presso le strutture del servizio stesso, 
individuate con decreto del Ministro della 
salute, che garantisce la completezza del 
percorso formativo. Per il personale addetto al 
settore sanitario della Polizia di Stato, alle 
medesime condizioni, il percorso formativo puo`  

 
essere svolto presso le stesse strutture della 
Polizia di Stato, individuate con decreto del 
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro 
della salute, che garantisce la completezza del 
percorso formativo. 
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di  laurea di 
cui al comma 1 sono definiti con uno o piu` 
decreti del Ministro dell’istruzione, 
dell’universita` e della ricerca, di concerto con il 
Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni. L’esame di laurea ha valore di 
esame di Stato abilitante all’esercizio della 
professione. 
Dall’applicazione delle disposizioni di cui al 
presente comma non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Le universita` possono procedere alle eventuali 
modificazioni dell’organizzazione didattica dei 
corsi di laurea gia` esistenti, ovvero 
all’istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti 
delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi 
bilanci. 
3. L’iscrizione all’albo professionale e` 
obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed 
e` subordinata al conseguimento del titolo 
universitario abilitante di cui al comma 1, 
salvaguardando comunque il 
valore abilitante dei titoli gia` riconosciuti come 
tali alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
4. L’aggiornamento professionale e` effettuato 
secondo modalita` identiche a quelle previste 
per la professione medica. 
5. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , 
ovvero espletamento del mandato parlamentare 
di senatore o 
deputato della Repubblica nonche´ di 
consigliere regionale ». 
6. All’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 e` 
aggiunto il seguente: 
« 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli 
altri operatori delle professioni sanitarie, 
obbligati ai programmi di formazione continua di 
cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale 
attivita` formativa 
limitatamente al periodo di espletamento del 
mandato parlamentare di senatore o deputato 
della Repubblica nonche´ di consigliere 
regionale ». 
 
 



ART. 3. 
(Istituzione degli ordini delle professioni 
sanitarie). 
 
1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione 
e in conseguenza del riordino normativo delle 
professioni sanitarie avviato, in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 
421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 
n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, 
n. 229, nonche´ delle riforme degli ordinamenti 
didattici adottate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’universita` e della ricerca, al fine di 
adeguare il livello culturale, deontologico e 
professionale degli esercenti le professioni in 
ambito sanitario a quello garantito negli Stati 
membri dell’Unione europea, la presente legge 
regolamenta e professioni sanitarie di cui 
all’articolo 1, nel rispetto dei diversi iter 
formativi, anche mediante l’istituzione dei 
rispettivi ordini ed albi, ai quali devono 
accedere gli operatori delle professioni sanitarie 
esistenti, nonche´ di quelle di nuova 
configurazione. 
 
ART. 4. 
(Delega al Governo per l’istituzione degli ordini 
ed albi professionali). 
 
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o piu` decreti legislativi al 
fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui 
all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini 
professionali, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, nel rispetto delle 
competenze delle regioni e sulla base dei 
seguenti princı`pi e criteri direttivi: 
a) trasformare i collegi professionali esistenti in 
ordini professionali, salvo quanto previsto alla 
lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 
10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del 
Ministro della sanita` 29 marzo 2001, 
l’assegnazione della professione dell’assistente 
sanitario all’ordine della prevenzione, 
prevedendo l’istituzione di un ordine specifico, 
con albi separati per ognuna delle professioni 
previste dalla legge n. 251 del 2000, per 
ciascuna delle seguenti aree di professioni 
sanitarie: area delle professioni infermieristiche; 
area della professione ostetrica; area delle 
professioni della riabilitazione; area delle 
professioni tecnicosanitarie; area delle 
professioni tecniche della prevenzione; 
b) aggiornare la definizione delle figure 
professionali da includere nelle fattispecie di cui 
agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 
2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal 
decreto ministeriale 

29 marzo 2001; 
c) individuare, in base alla normativa vigente, i 
titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui 
al presente comma; 
d) definire, per ciascuna delle professioni di cui 
al presente comma, le attivita` il cui esercizio 
sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui 
esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi; 
e) definire le condizioni e le modalita` in base 
alle quali si possa costituire un unico ordine per 
due o piu` delle aree di professioni sanitarie 
individuate ai sensi della lettera a); 
f) definire le condizioni e le modalita` in base 
alle quali si possa costituire un ordine specifico 
per una delle professioni sanitarie di cui al 
presente comma, nell’ipotesi che il numero 
degli iscritti al 
relativo albo superi le ventimila unita`, facendo 
salvo, ai fini dell’esercizio delle attivita` 
professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli 
iscritti agli altri albi dell’ordine originario e 
prevedendo che gli oneri della costituzione 
siano a totale carico degli iscritti al nuovo 
ordine; 
g) prevedere, in relazione al numero degli 
operatori, l’articolazione degli ordini a livello 
provinciale o regionale o nazionale; 
h) disciplinare i princı`pi cui si devono attenere 
gli statuti e i regolamenti degli ordini 
neocostituiti; 
i) prevedere che le spese di costituzione e di 
funzionamento degli ordini ed albi professionali 
di cui al presente articolo siano poste a totale 
carico degli iscritti, mediante la fissazione di 
adeguate 
tariffe; 
l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini 
delle nuove categorie professionali, restino 
confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni 
previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 
2. Gli schemi dei decreti legislativi  predisposti 
ai sensi del comma 1, previa acquisizione del 
parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento 
e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini 
dell’espressione dei pareri da parte delle 
Commissioni parlamentari competenti per 
materia, che sono resi entro quaranta giorni 
dalla data di trasmissione. 
Decorso tale termine, i decreti sono emanati 
anche in mancanza dei pareri. Qualora il 
termine previsto per i pareri dei competenti 
organi parlamentari scada nei trenta giorni che 
precedono o seguono la 
scadenza del termine di cui al comma 1,  
quest’ultimo s’intende automaticamente 
prorogato di novanta giorni. 
 
 



ART. 5. 
(Individuazione di nuove professioni in ambito 
sanitario). 
 
1. L’individuazione di nuove professioni 
sanitarie da ricomprendere in una delle aree di 
cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 
2000, n. 251, il cui esercizio deve essere 
riconosciuto su tutto il territorio nazionale, 
avviene in sede di recepimento di direttive 
comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o 
delle regioni, in considerazione dei fabbisogni 
connessi agli obiettivi di salute previsti nel 
Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari 
regionali, che non trovano rispondenza in 
professioni gia` riconosciute. 
2. L’individuazione e` effettuata, nel rispetto dei 
princı`pi fondamentali stabiliti dalla presente 
legge, mediante uno o piu` accordi, sanciti in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti 
con decreti del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
3. L’individuazione e` subordinata ad un parere 
tecnico-scientifico, espresso da apposite 
commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio 
superiore di sanita` , di volta in volta nominate 
dal Ministero della salute, alle quali partecipano 
esperti designati dal Ministero della salute e 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano e i rappresentanti 
degli ordini delle professioni di cui all’articolo 1, 
comma 1, senza oneri a carico della finanza 
pubblica. A tal fine, la partecipazione alle 
suddette commissioni non comporta la 
corresponsione di alcuna indennita` o 
compenso ne´ rimborso spese. 
4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il 
titolo professionale e l’ambito di attivita` di 
ciascuna professione. 
5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le 
nuove professioni avviene evitando 
parcellizzazioni e sovrapposizioni con le 
professioni gia` riconosciute o con le 
specializzazioni delle stesse. 
 
ART. 6. 
(Istituzione della funzione di coordinamento). 
 
1. In conformita` all’ordinamento degli studi dei 
corsi universitari, disciplinato ai sensi 
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni, il personale laureato 
appartenente alle professioni sanitarie di cui 

all’articolo 1, comma 1, della presente Legge, 
e` articolato come segue: 
a) professionisti in possesso del diploma di 
laurea o del titolo universitario conseguito 
anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea 
o di diploma ad esso equipollente ai sensi 
dell’articolo 4 della 
legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
b) professionisti coordinatori in possesso del 
master di primo livello in management o per le 
funzioni di coordinamento rilasciato 
dall’universita` ai sensi dell’articolo 3, comma 8, 
del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell’universita` e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e 
dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui 
al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’universita` 
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
c) professionisti specialisti in possesso del 
master di primo livello per le funzioni 
specialistiche rilasciato dall’universita` ai sensi 
dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui 
al decreto del Ministro dell’universita` e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del 
regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca 22 
ottobre 2004, n. 270; 
d) professionisti dirigenti in possesso della 
laurea specialistica di cui al decreto del Ministro 
dell’universita` e della ricerca scientifica e 
tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
128 del 5 giugno 2001, e che abbiano 
esercitato l’attivita` professionale con rapporto 
di lavoro dipendente per almeno cinque anni, 
oppure ai quali siano stati conferiti incarichi 
dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 
agosto 2000, n. 251, e successive 
modificazioni. 
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al 
comma 1 puo` essere istituita la funzione di 
coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. A tal fine, 
l’eventuale conferimento di incarichi di 
coordinamento ovvero di incarichi direttivi 
comporta per le organizzazioni sanitarie e 
socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi 
dell’articolo 
7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l’obbligo 
contestuale di sopprimere nelle piante 
organiche di riferimento un numero di posizioni 
effettivamente occupate ed equivalenti sul 
piano finanziario. 
3. I criteri e le modalita` per l’attivazione della 
funzione di coordinamento in tutte le 
organizzazioni sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche e private sono definiti, entro novanta 
giorni dalla data di entrata 



in vigore della presente legge, con apposito 
accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro 
della salute e le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano. 
4. L’esercizio della funzione di coordinamento 
e` espletato da coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) master di primo livello in management o per 
le funzioni di coordinamento nell’area di 
appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, 
comma 8, del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell’universita` e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509, e dell’articolo 3, comma 9, del 
regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca 22 
ottobre 2004, n. 270; 
b) esperienza almeno triennale nel profilo di 
appartenenza. 
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni 
direttive nell’assistenza infermieristica, incluso 
quello rilasciato in base alla pregressa 
normativa, e` valido per l’esercizio della 
funzione di coordinatore. 
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto 
dei profili professionali, in correlazione agli 
ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, 
dipartimentali e territoriali. 
7. Le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie, 
pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da 

una determinata specificita` assistenziale, ove 
istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi 
del comma 2, 
affidano il coordinamento allo specifico profilo 
professionale. 
 
ART. 7. 
(Disposizioni finali). 
 
1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della 
prevenzione gia` riconosciute alla data di 
entrata in vigore della presente legge 
continuano ad applicarsi le disposizioni 
contenute nelle rispettive fonti di 
riconoscimento, salvo quanto previsto dalla 
presente legge. 
2. Con il medesimo procedimento di cui 
all’articolo 6, comma 3, della presente legge, in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, previa acquisizione del 
parere degli ordini professionali delle 
professioni interessate, si puo` procedere ad 
integrazioni delle professioni riconosciute ai 
sensi dell’articolo 
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni. 
3. La presente legge non comporta nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  


