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SEGON ANIVERSARI DE LA NOVA ÀREA MATERNOINFANTIL
Com a centre de referència per a elles, l'Hospital de Barcelona convida les assegurades
d'Assistència Sanitària a conèixer la sisena planta del seu centre, reinaugurada l'any 2016 amb una
notable millora integral. El resultat de la intervenció va ser una transformació a fons que reforça el
compromís de proveir atenció mèdica de la màxima qualitat en l'Àrea Maternoinfantil. Ara,
coincidint amb el segon aniversari de l'entrada en funcionament de la planta d'obstetrícia renovada,
s'ha ideat una iniciativa perquè qui no hagi tingut oportunitat de visitar-la pugui descobrir els seus
avantatges.
L'equip de coordinació de les visites guiades a l'Àrea Maternoinfantil de l'Hospital de Barcelona
organitza l'agenda i estableix les cites en funció de la disponibilitat de les assegurades. Durant el
recorregut, es mostren tots els espais, tant habitacions com zones comuns i d'administració o
atenció assistencial, destacant l'avenç en dotació d'equips i l'actualització en arquitectura d'interiors.
L'objectiu és, sempre, millorar l'experiència de les usuàries i proporcionar un entorn còmode i segur.
Al final de la visita, reben com a obsequi el llibre Tu bebè día a día, d'Ilona Bendefy, que és una de
les guies il·lustrades més completes per tenir cura del nadó durant el primer any de vida.
D'ús exclusiu per als assegurats d'Assistència Sanitària, l'Àrea Maternoinfantil de l'Hospital de
Barcelona compta amb un servei complet per donar resposta a totes les situacions clíniques que
afecten la mare gestant, el nadó i els nens fins a l'etapa de l'adolescència. Per garantir una
assistència mèdica de la màxima qualitat, a més d'haver modernitzat les seves instal·lacions, l'àrea
d'atenció al part disposa de serveis avançats –com la Consulta de l'Embaràs de Risc, la sala de part
natural, la Unitat de Neonatologia o les urgències pediàtriques, entre d'altres–, que es
complementen amb el Programa NADÓ, d'atenció domiciliària postpart.
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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