16 de març de 2017
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, AMB LES ORGANITZACIONS QUE APOSTEN PER UNA SOCIETAT
MILLOR
Com a entitat sorgida de la col·laboració i la solidaritat inherent a l'esperit cooperatiu, des dels seus inicis,
Assistència Sanitària s'adhereix i col·labora desinteressadament amb diferents propostes de
responsabilitat social notables que es troben al seu abast, especialment si corresponen a l'àmbit
sociosanitari. La responsabilitat del metge és vetllar per la salut de les persones i, ampliant el concepte
en tota la seva extensió, destaca la importància del benestar general, on s'inclouen aspectes que afecten
directament el estat de salut. Per tant, com a companyia i com a reflex de l’ofici de metge, Assistència
Sanitària assumeix el compromís amb fundacions, ONG i altres entitats del seu entorn.
La Fundació Aura, creada l'any 1989, és un projecte per a la integració laboral de persones amb
necessitats especials de suport. L'organització busca empreses que, com Assistència Sanitària, vulguin
incorporar persones que habitualment s'enfronten a situacions adverses per accedir al mercat laboral
ordinari però que, en canvi, per al resta de l'equip en el dia a dia de la companyia són exemples de valors
com la complicitat i la lleialtat.
També la Fundació Ateneu Sant Roc és una organització que, en aquest cas des de la proximitat,
contribueix a la integració de les persones cobrint les necessitats més bàsiques de la població. En
concret, té per objectiu afavorir la cohesió social d'un barri de la ciutat de Badalona amb un alt índex de
vulnerabilitat i exclusió social. Per posar de relleu els anys de col·laboració, aquest any Assistència
Sanitària ha fet protagonistes de la postal de Nadal els alumnes del taller de titelles del projecte Aula
Oberta de l'Ateneu de Sant Roc.
Ja en el terreny més proper a l'àmbit mèdic, totes les edicions de la popular campanya Mulla't, impulsada
per la Fundació Esclerosi Múltiple, han comptat durant la seva història amb l'ajuda d'Assistència Sanitària.
I, amb el focus en la salut i el benestar dels metges, especialment al final de la seva carrera professional,
a través del Montepío de Previsió Social Dr. Lluís Sans Solà, i en connexió amb el Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya, Assistència Sanitària col·labora amb la Fundació Galatea.
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A més dels casos esmentats, més enllà de les iniciatives sorgides en el si del Tercer Sector, altres línies
d'actuació de Assistència Sanitària van dirigides a impulsar la qualitat mèdica i els premis a la tasca
destacada de professionals del sector. En aquest sentit, es va crear el Programa de Beques Assistència
Sanitària i s'han establert vincles estrets amb entitats externes com, entre d'altres, l'Institut Universitari
Avedis Donabedian, que forma part de la Universitat Autònoma de Barcelona, i l'Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
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. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.
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