8 de febrer de 2019
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA POSA EN MARXA UN QUADRE MÈDIC D’ATENCIÓ RÀPIDA
Ha creat un directori amb més de 400 metges de 20 especialitats diferents que atenen els pacients en
un temps d’espera màxim de 48 hores. Accessible per a tots els assegurats, té per objectiu millorar la
qualitat assistencial i s’ofereix com a servei addicional a la visita rutinària amb qualsevol dels més de
4.000 metges del quadre mèdic de l’entitat.
Des de l’1 de gener, està disponible per a tots els assegurats d’Assistència Sanitària un quadre
mèdic d’atenció ràpida que agilitza els temps d’espera per a 20 especialitats mèdiques. Els més de
400 metges que s’hi inclouen han adoptat el compromís formal d’atendre els assegurats que ho
sol·licitin el mateix dia o en un termini màxim de dos dies laborables. Per tant, en menys de 48
hores es pot realitzar la visita.
Una prova pilot amb resultats assistencials positius i bona acollida de la població assegurada ha
portat a l’ampliació i implantació definitiva del quadre mèdic d’atenció ràpida, que complementa el
quadre mèdic general i les visites rutinàries i de seguiment habituals. Nascut amb un clar esperit de
millora contínua, la voluntat d’aquesta nova oferta és reduir encara més els temps d’espera dels
assegurats per ser atesos, ja que en ocasions els pacients de determinades especialitats necessiten
accedir a visites en consultori en un període d’espera més breu de l’ordinari.
En concret, les especialitats disponibles en el nou quadre mèdic d’atenció ràpida són: al·lergologia,
aparell digestiu, cardiologia, cirurgia general i digestiva, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica,
cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia i nutrició, medicina general, medicina interna,
nefrologia, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, otorinolaringologia, pneumologia, reumatologia,
traumatologia i urologia.
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. És, a més, partner mèdic del FC Barcelona.
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