17 de juny de 2016
32 PROFESSIONALS DE LA SALUT REBEN LES BEQUES ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Estudiants de màster i postgrau de l’àmbit de la Salut van rebre ahir els diplomes que els acrediten com
a beneficiaris de la 8a edició del Programa de Beques Assistència Sanitària. En total, 32 titulats en
Medicina, Infermeria, Farmàcia o altres àrees vinculades a la sanitat han rebut ajuts per un valor global
de 29.635 euros. Enguany s’han rebut 242 sol·licituds, una xifra que augmenta cada any.
Sobretot en el context econòmic actual, la comunitat universitària i entitats com en Col·legi de Metges
demanen el reconeixement a la importància de la seva labor i la implicació de tots els agents que, en
aquest cas concret, vetllen per la salut de les persones. Assistència Sanitària, com a entitat formada per
metges seguint el model del cooperativisme sanitari, va recollir el missatge ja l’any 2008 i el va assumir
com a propi posant en marxa un programa de beques que compta amb el reconeixement mèdic i
acadèmic per la seva dotació i el rigor en el procés de selecció dels estudiants.
Com va destacar durant l’acte el Dr. Ignasi Orce, president d’Assistència Sanitària, “la iniciativa va néixer
de la voluntat d’impulsar l’actualització de coneixements dels professionals de la salut com a contribució
a la millora del sistema sanitari català, però també com un reconeixement especial a la infermeria, una
tasca indispensable per a una bona atenció mèdica. Des de tots els punts de vista, el balanç d’aquestes
vuit edicions és positiu: s’han rebut 1.381 sol·licituds, s’han lliurat 230 beques i s’han adjudicat 222.000€.”
Entre les àrees predominants en aquesta última promoció destaquen el tractament del malalt crític i les
urgències hospitalàries i quiròfan. Hi ha cert interès per la infermeria escolar i la resta de màsters i
postgraus són força diversos: gerontologia, desenvolupament personal, sinologia... La importància dels
estudis de tercer cicle rau en les taxes d’inserció laboral: segons un estudi de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, el 85,85% dels universitaris amb títol de màster treballa dos anys
després d’acabar els estudis. Per tant, com més alt és el nivell educatiu, més alta és la taxa d’activitat,
menor la incidència de l’atur i majors les possibilitats de millorar en l’escala salarial (només un 18,11%
són “mileuristes”), fent front a la precarietat sense precedents que afecta el sector mèdic.
Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un
particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió.
Actualment, l’entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000
metges a la seva disposició.
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