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consulta obeRta
Quan em deixes entrar al teu regne
Jordi Mestres Lucero, Metge de família

Fer domicilis és com entrar en el regne privat dels teus pacients, en ells t'enfrontes
cara a cara amb la realitat de molta gent, amb les seves pors, les seves alegries. Passar de
la porta i entrar fins al capçal del seu llit dóna tant sentit al que fem, i et posa en el teu
lloc... Vaja que si et posa en el teu lloc!
Visitar a algú en pijama al seu llit, amb
totes aquelles fotografies davant teu, que
són història viva del teu pacient: amb 40
anys menys amb els seus fills en braç, o les
fotografies dels seus néts, o la celebració
de 50 anys de casat ja amb el seu amor
traspassat, la foto dels seus pares en blanc
i negre... tota la seva història en un cop
d'ull.
Entrar i que es disculpin per la humilitat,
potser per la pobresa, quanta pobresa! Ens
creiem en l'opulència, però quanta gent queda que no pot posar la calefacció, simplement
perquè no en té. Quants avis sols, amb l'única companyia del botó vermell del
teleassistència. Quants en què et preguntes què soparan exactament...
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Altres custodiats per fills, néts i altres familiars preocupats, quins afortunats!, En
moltes ocasions, per sort, veus amor, compassió i patiment per l'altre. Fer domicilis et
dóna una idea de la realitat REAL, no de les estadístiques que ens diuen que tot va bé.
Fer domicilis et posa al teu lloc, dóna sentit a la feina que fem i ens fa sentir
orgullosos: sóc metge de capçalera!

Entrar al domicili d'un pacient és
com entrar en el seu regne privat!

contacte

comunicacio@camfic.org
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