13 de setembre de 2018
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2017 D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Coincidint amb la celebració de les seves corresponents assemblees, a l'inici de l'estiu es van presentar
les memòries d'Assistència Sanitària i SCIAS –cooperativa d’usuaris que agrupa els seus assegurats–,
que reporten l'activitat desenvolupada per les dues entitats al llarg de l'any passat 2017. És una
acurada edició amb articles de fons sobre aspectes diversos, com ara les xifres més destacades relatives
als serveis prestats per l'asseguradora o els èxits més rellevants dels serveis punters de l'Hospital de
Barcelona. La tirada supera els 7.000 exemplars i compta amb versions en castellà i català.
Les memòries d’Assistència Sanitària es destinen a institucions i professionals de l'àmbit sanitari i
cooperatiu, amb especial incidència entre els més de 4.000 metges membres del seu quadre
facultatiu. Així mateix, les memòries es troben disponibles per a totes aquelles persones
interessades a conèixer de prop la realitat d'aquestes organitzacions emblema del cooperativisme
sanitari.
A banda d’explicar informacions sobre esdeveniments que han tingut lloc en els dotze mesos de
l’any, la memòria és també un document estratègic on es dibuixen les línies bàsiques del creixement
de la companyia. Tal com es descriu en la corresponent al 2017, Assistència Sanitària posa l’accent
en 4 aspectes essencials: ampliar i millorar els serveis als assegurats, defensar la figura del metge,
prioritzar la qualitat sempre i apostar per la digitalització. Són els principis sobre els quals “s’erigeix
tot l’edifici”, en línia amb la missió, visió i valors que caracteritzen el perfil de l’entitat.
Per poder atendre de forma òptima les necessitats dels seus assegurats, Assistència Sanitària ha
creat un sistema de bon govern corporatiu que, amb transparència, garanteix la gestió sana i
prudent de la seva activitat, assumint el conjunt de principis i valors que expressen el seu
compromís amb l’ètica empresarial i la responsabilitat social corporativa. D’aquesta manera, s’ha
construït una entitat forta i amb projecció de futur que disposa de fons propis per valor de gairebé
el triple exigit per la normativa vigent, amb un rati de solvència l'any 2017 del 241%, molt per sobre
de la mitjana del sector assegurador.
Però, a banda dels apartats més genèrics, la memòria d’Assistència Sanitària posa de relleu altres
dades d’interès més lligades a la realitat diària de la companyia i l’activitat assistencial que
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desenvolupa. Per exemple, ens permet “conèixer” les característiques de qui en forma part: nombre
de persones assegurades (190.564), percentatges de dones (56%) i homes (44%), anys de
permanència a l’entitat (20,1), nombre d’empleats (255) i metges del quadre facultatiu (3.473)...
També gràcies a aquest informe anual d’activitat podem saber que, en total, l'any 2017 Assistència
Sanitària va destinar 159 milions d'euros al pagament de les prestacions d'atenció sanitària dels
seus assegurats, repartits entre visites, procediments terapèutics, exploracions i proves
diagnòstiques de laboratori. L'atenció mèdica als assegurats concentra la despesa de la companyia,
i a la memòria s’especifica el volum d’activitat de diversos serveis exclusius, com el nombre de casos
d’Oncologia tractats, les novetats en reproducció assistida de Gravida i de biologia molecular de
Gravida, els ingressos hospitalaris (a l’Hospital de Barcelona i altres centres concertats), els pacients
del programa d’atenció a crònics o les urgències domiciliàries, entre d’altres.
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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