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El món de la
medicina

Dra. Sandra Fèlix
Llicenciada en Medicina,

especialitzada en Medicina
estètica, realitza tractaments

encaminats a millorar la
imatge del pacient.

Amb consultes a Girona i
Barcelona.   
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Llicenciada en Odontologia,

especialista en Ortodòncia amb
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LA PASSIÓ PER A LA
PROFESSIÓ
Les professions que tenen a veure amb la salut solen ser emi-
nentment vocacionals. La gran majoria dels professionals
destil·len passió,  tal com ens comenta la Dra. Figueras “En
el meu cas, tant el meu avi com el meu oncle eren odontò-
legs, per tant fou una professió que he viscut de molt a prop.
Antigament, la consulta solia ser al mateix domicili. Quan era
petita i anava a veure a la meva àvia, tot i que ho teníem ter-
minalment prohibit, aprofitava per escapar-me cap a la con-
sulta, per remenar i tafanejar. Crec que aquí començar la
meva passió per a la professió”. A la Dra. Fèlix, la passió per
a l’especialització de Medicina estètica no li ve de família mal-
grat que, en un primer moment, després d’acabar la carrera
es va especialitzar en Geriatria. “Al cap de 5 anys em va co-
mençar a apassionar el món de la medicina estètica. Vaig re-
alitzar diferent cursos i màsters, a assistir a congressos
especialitzats per tal d’aprofundir en aquesta branca de la
medicina en què els pacients no venen a curar-se, sinó a estar
físicament, i per tant interiorment, millor”.

LA RELACIÓ METGE-
PACIENT ES BASA EN LA
CONFIANÇA
La confiança entre metge i pacient és segurament un dels pi-
lars en què se sustenta la medicina. La Dra. Figueras explica
que el seu avi sempre deia que “un metge cura, dos fereix i
tres mata”. “I és ben veritat!” —afegeix ella—. “La confiança

és un pilar bàsic en la relació entre pacient i professional de
la salut. Cal anar amb professionals ben formats i que tinguin
una formació continuada. La ciència avança molt, contínua-
ment surten noves tècniques, nous materials, m’és difícil
concebre la meva professió sense una inquietud per aprendre
constantment. Sóc plenament conscient que cada any haig
d’invertir diners i temps  per poder estar al dia”. En aquest
sentit, la Dra. Fèlix hi està d’acord: “La confiança és la pedra
angular. Els pacients acudeixen a la consulta esperant un re-
sultat. S’ha de ser honest, entendre el que volen i no només
aportar el millor producte, sinó també el tractament menys
invasiu. A vegades s’ha de dir que no, evitar sobrecorrec-
cions, i això reforça la confiança. No tractar per tractar”.



LA MEDICINA COM A
NEGOCI?
Totes dues doctores estan d’acord amb la idea que la medi-
cina, la salut, no ha de ser un negoci convencional. “Com un
negoci no es pot entendre, la medicina. Sort en tenim que la
majoria de professionals de la salut són vocacionals, crec que
mai s’ha de deshumanitzar la sanitat, treballem amb pacients,
no clients. En definitiva, amb persones que necessiten ser ate-
ses amb professionalitat i humanitat, és només així que acon-
seguirem una bona praxis”, afirma la Cristina Figueras. La
Sandra Fèlix assenteix i afirma que “Les grans corporacions
mèdiques, empreses grans que tenen sucursals a diferents
zones, moltes vegades i malgrat competir en preus, acaben
tancant perquè justament no existeix aquesta relació entre el
metge i el pacient. Cada metge té el seu  tipus de pacient, igual
que cada pacient busca al seu tipus de metge. En salut, i en-
cara més en medicina estètica, no tot s’hi val. La persona que
vol uns llavis exagerats o uns pòmuls com els d’algun famós
del món televisiu ja no vénen a la meva consulta perquè saben
que no els ho faré. Jo faig tractaments que quedin naturals,

amb els quals la persona es vegi més bé, que ajudin a portar
millor l’envelliment... I tot això aquestes grans corporacions
no ho tenen tan clar. Vols això? Doncs et faig això”. Segons
la Dra. Figueras, “malauradament qui són víctimes d’a-
questa guerra de preus i sobretractaments solen ser les per-
sones amb menys recursos i més necessitats”.

LA FIGURA DEL METGE
EN LA SOCIETAT
En el passat, la figura del metge estava en un pedestal, la
persona que sana, i si més no, a totes les famílies se’l tenia
amb una gran consideració. En l’actualitat aquest concepte
ha canviat. “Per sort o per desgràcia ha canviat. Però el que
sí manca és el respecte, però no només en la relació metge-
pacient, sinó també en la de professor-alumne, client-advo-
cat, pares-fills... S’han perdut molts valors i hem arribat en
un punt del nostre sistema capitalista on es valoren només
els béns materials, i es perden pel camí els valors, béns molt
preuats i necessaris pel desenvolupament d’una bona har-
monia social”, sentencia la Dra. Figueras. Segons la Dra.
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Fèlix, “A Internet et trobes molta i també molt bona informa-
ció, però cal saber passar el filtre. Els pacients que no estan
acostumats a consultar temes mèdics no van a un buscador
especialitzat i amb garanties, sinó que ho troben a Google
amb resultats, la majoria de les vegades, exempts d’un com-
ponent científic. Als buscadors, quan fas un cerca et surt el
que  volen per qüestions de màrqueting, no el que necessites
científicament. Però fora d’això, i si és cert que hi ha persones
que han perdut el respecte envers al metge, jo em sento cò-
moda quan rebato el pacient i el convenço que el seu tracta-
ment o material no és el més adequat per a la seva patologia.
I al final aquell pacient t’acaba agafant confiança”. La Cristina

Figueras apunta que “la confiança te l’has de saber guanyar
donant les explicacions adequades, utilitzant un llenguatge
entenedor i tenint empatia. Hem de recordar que tractem amb
persones amb les seves pors, sensibilitats, incerteses i des-
coneixements. I això, com a personal sanitari, cal  fer-ho”.
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LA RELACIÓ AMB L’AGE
Totes dues doctores són sòcies de l’Associació Gironina

d’Empresàries (AGE). I hi van arribar per coneixements d’al-
tres professionals liberals o empresàries que hi eren pre-
sents. “És important poder-te visualitzar com a dona i
empresària en un cercle en què hi ha d’altres dones empre-
sàries, autònomes, amb diferents professions en les quals
és important poder  debatre i parlar de coses, també, moltes
vegades, que res tenen a veure amb la professió”, afirma la
Sandra Fèlix. “És molt positiu, malgrat que totes tenim
agendes molt plenes i moltes vegades no podem estar pre-
sent a determinades reunions. Però el que fet que hi sigui i
que sàpigues que sempre et pots afegir a una reunió, és una
de les virtuts que més valoro de l’AGE”, conclou la Cristina

Figueras. 


