13 d’abril de 2017
ENTREN EN SERVEI LES NOVES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI D’ONCOLOGIA
Després d'uns mesos de treballs, el passat mes de març els espais renovats de la planta tercera de
l'Hospital de Barcelona van reprendre la seva activitat i el Servei d'Oncologia de Assistència Sanitària va
ocupar la seva nova àrea, especialment pensada perquè pugui desenvolupar la seva feina amb la
màxima comoditat per als pacients i funcionalitat per als professionals mèdics. La millora està en línia
amb la creació fa un any del nou Servei d'Oncologia d’Assistència Sanitària, destinat a oferir
exclusivament als seus assegurats el millor diagnòstic i la millor atenció possible.
La planta tercera de l'Hospital de Barcelona ha estat objecte d'una ambiciosa remodelació integral i s'han
millorat tant la dotació d'equips com els espais, que es divideixen en dues grans zones: les consultes on
els oncòlegs i altres especialistes realitzen les visites als pacients i l'hospital de dia oncològic, on es
gestionen els tractaments prescrits. Complint amb els terminis d'execució i causant molèsties mínimes,
els assegurats que després dels treballs ja han passat per la nova planta valoren molt positivament la
intervenció.
Però la transformació de l'àrea oncològica d'Assistència Sanitària no ha tingut efectes només en
l'arquitectura d'interiors, sinó que l'atenció als assegurats també s'ha vist impulsada en els últims mesos.
Amb la creació del Servei d'Oncologia, integrat per un equip multidisciplinari amb especialistes de
reconegut prestigi i organitzat per àrees de patologia, s'ha millorat la coordinació i continuïtat assistencial
entre l'ambulatori i l'hospitalització, un aspecte bàsic per abordar la malaltia amb garanties d’èxit.
Segons el Dr. Ignacio Orce, president d'Assistència Sanitària, "el Servei Oncològic, que impulsa un
tractament amb els estàndards de qualitat més elevats, situa l'entitat al capdavant de la medicina catalana
en oncologia". És una resposta pionera en l'àmbit de l'assegurança de salut a un problema de gran
magnitud i és, també, un servei exclusiu per als seus assegurats que compta amb un equip expert
procedent dels centres més avançats en investigació i tractament oncològics, però en l'entorn de qualitat
que caracteritza la medicina privada d'Assistència Sanitària.
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Com a complement expert en l'avantguarda dels nous tractaments per al càncer, i també ubicat a
l'Hospital de Barcelona, Assistència Sanitària compta amb BIOPAT, el laboratori de referència que
trasllada a l'àmbit assistencial avenços científics i tecnològics en biologia molecular. D'acord amb el
Servei d'Oncologia, posa a l'abast dels assegurats les proves diagnòstiques que faciliten la presa de la
millor decisió terapèutica.
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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