16 d’abril de 2018
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DESTACA EN UN ESTUDI DE L’OMC
Els barems d'Assistència Sanitària estan molt per sobre de la mitjana de la resta de companyies
asseguradores mèdiques, d'acord amb les dades de 2017 que l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha
fet públiques recentment. Els barems d'Assistència Sanitària, que s'actualitzen anualment d'acord amb
l'IPC, estan per sobre de la mitjana nacional (més de 17 euros per consulta general i de 23 a 26 euros per
una d’especialitzada), i el metge no té cap condició per citar el pacient o encarregar les proves que consideri
oportunes. Així, respectant els seus principis fundacionals, el model de cooperativisme sanitari compagina
els interessos d'assegurats i quadre mèdic per garantir una atenció de la màxima qualitat.
Molt per sota de l'escala d'Assistència Sanitària, segons les dades de l'OMC, a Espanya el preu mitjà per
acte mèdic oscil·la entre 7 i 10 euros en les consultes de medicina de família, i de 15 a 20 euros a les
d’especialitzada. A més, si el pacient necessita una segona consulta de revisió aquest preu es redueix a la
meitat, i si en el període immediatament posterior d'un o dos mesos necessita més consultes el metge no
en cobra ni un euro. Aquestes condicions fan que la relació contractual es basi en la desigualtat. De fet, hi
ha companyies que porten entre 15 i 20 anys sense actualitzar el barem, situació davant la qual el metge
se sent lligat de mans. A Assistència Sanitària, al tractar-se d'una entitat controlada per una cooperativa de
metges, els seus interessos són respectats de forma escrupolosa, i així ho mostra l'anàlisi de l'OMC.
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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