
Casa meva 
és casa vostra 

#respiraetica 



Casa meva 
és casa vostra 

#respiraetica 



Lligams amb entitats que han donat suport econòmic a les 

activitats relacionades amb la sessió (almenys darrers 3 anys) 

Cap compensació econòmica per la sessió (sí dinar) 

MF de l’ICS 

 

Lligams (econòmics o altres) amb entitats que tenen relació 

amb el tema o la jornada 

(almenys darrers 3 anys)  

Director d’AMF-semFYC 

Exmembre de la junta de FoCAP 

Expresident de camfic i semFYC 

Membre grup de treball ètica-camfic 

Col·laboració docent ocasional amb IBB 

Lligams financers de la família directa relacionats amb la 

jornada o el tema 

Parella infermera d’EAP a l’ICS 

Associacions no financeres amb altres entitats que siguin 

rellevants pel tema o la jornada 

Tutor del Programa Docent de MFiC 

Soci d’Amnistia Internacional 

Possibles conflictes d’interès Albert Planes Magrinyà 
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https://vimeo.com/249549826


OPINEU... 

Bàsicament actuaria com en el vídeo 

 

 

 

Crec que actuaria de forma molt diferent 
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DEDICACIÓ 
RESPECTE 
PROXIMITAT 
LLEIALTAT 
PRUDÈNCIA 
EQUITAT 
HONRADESA 
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DEDICACIÓ                 El bon mf... 

...es compromet amb els seus pacients, esforçant-se en 
entendre el seu entorn, la família i la comunitat... 

...gestiona la consulta per oferir el màxim de 
longitudinalitat durant la vida dels pacients, i els 
acompanya fins al final de la vida. 

...és fàcilment accessible per als pacients en situació 
d’alta gravetat o situació terminal... 
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RESPECTE                    El bon mf... 

 

 

No discriminar, no prejutjar, conèixer i respectar el seus 
valors per incorporar-los a la presa de decisions, no 
abandonar... 
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PROXIMITAT               El bon mf... 

Significa acceptar incondicionalment l’altre sense jutjar-
lo, acompanyar-lo en el procés de viure, emmalaltir, 
envellir i morir, entenent que acompanyar i oferir 
consol és una de les tasques més importants del 
metge de família. La proximitat és tractar el pacient 
en les seves circumstàncies de vida, en el seu 
context, amb la seva família i les seves 
preocupacions. 
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PROXIMITAT               El bon mf... 

 

...està al costat de les persones i les acompanya en 
moments difícils, mostrant-se especialment proper al 
pacient donant-li temps per comprendre les seves 
emocions. 

...acompanya el pacient en tot moment, inclús en 
decisions difícils al final de la vida. 
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LLEIALTAT                    El bon mf... 

 

...quan les notícies són dolentes, procura explicar la 
situació amb esperança, sense engany ni ocultació, 
oferint el seu ajut per a fer tot allò que es pugui: 
acompanyar, pal·liar, consolar, tant al pacient com a 
la família. 
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EQUITAT                      El bon mf... 

 
...detecta les situacions de més necessitat, com són el final 

de la vida, el diagnòstic d’una malaltia greu, la situació 
de fragilitat... I s’hi dedica més... 

...si treballa amb una comunitat, és conscient de la llei de 
cures inverses i actua per combatre-la. 

...dona més temps a la situació que més ho necessita, 
procurant gestionar l’agenda per adequar el temps a 
cada pacient, en cada cas, tant al principi com al final de 
la consulta. 
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ACABANT... 

• La dedicació acaba a la porta del domicili? 

• Dedicarem més temps a CVA que a fi de vida? 

• És equitatiu intentar evitar els domicilis? 

• Podem confiar en el pacient que demana...? 

• És maleficient trencar longitudinalitat a domicili? 

• És beneficient conèixer context del pacient? 

• Guanyem temps anant a domicili...? 
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ACABANT... 

• Volem ser metges de família o de cadira...? 

• Volem deixar de tenir domicilis com pediatria? 

• Volem quedar-nos sense els “nostres llits”...? 

• Igual a casa meva... “tan sols hi faltes tu...!” 
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