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Nova targeta 
per a la població 
assegurada 
d’Assistència 
Sanitària.

Una de les novetats d’Assistència Sanitària 
per a aquest any 2019 és ja una realitat: 
s’ha creat un nou disseny de targeta identi-
ficadora per a la població assegurada. El 
model nou, que disposa d’una banda mag-
nètica que permet accedir a funcionalitats 
avançades, s’implanta durant el proper 
mes de juny i suposa un gran pas endavant 
per agilitar l’atenció mèdica als pacients.

El canvi de targeta simplifica els tràmits 
administratius i implica una entrada i 
atenció més directes a una xarxa de més 

S E R V E I S

de 40.000 punts de consulta, centres 
mèdics i hospitals a la resta d’Espanya. Pot 
localitzar-los a la secció “Assistència resta 
d’Espanya” de l’apartat “Metges i serveis” 
del nostre web. La targeta s’enviarà per 
correu postal i arribarà a punt per a l’acti-
vació, que es produirà automàticament la 
primera vegada que es passi per un lector 
de banda magnètica; amb aquest gest, la 
targeta anterior serà anul·lada i deixarà 
de funcionar. La nova targeta conté tota la 
informació sobre la persona assegurada i 
els seus talons. Les targetes amb el disseny 

Millorem l’accés als serveis amb una 
xarxa de més de 40.000 punts de consul-
ta, centres mèdics i hospitals a la resta 
d’Espanya.

anterior seran vigents només fins al 31 de 
desembre de 2019.

La nova targeta d’Assistència Sanitària, 
personal i intransferible, és el document 
que identifica les persones assegurades i 
els dona accés als serveis contractats. Amb 
la lletra A majúscula com a element comú, 
per als nous models de targeta s’ha esta-
blert un codi cromàtic en blau i verd, fàcil 
de detectar segons els serveis contractats. 
La línia creativa, fresca i moderna, segueix 
la imatge corporativa del grup.

•  Fa anys, va rebre un diagnòstic de càn-
cer i ha patit un procés de còlon, amb 
metàstasis de fetge i pulmó. Avui està 
recuperat i les anàlisis surten bé. Sense 
oblidar el cop, com ho recorda i encara 
el futur?

Hi ha moltes malalties, però només una 
amb el nom ja espanta: el càncer. Recordo 
quan em van comunicar que tenia un càn-
cer de còlon com si fos ara, és un moment 
molt dur. Penses que a tu no et pot passar, 
que és cosa dels altres... Però de seguida 
vaig veure la llum i vaig pensar que, com 
molts altres, ho superaria. Avui encaro el 

Entrevista al Sr. Agustí Piferrer i Canals, 
assegurat d’Assistència i pacient del 
Servei d’Oncologia.

‘Ser 
d’Assistència 
té un valor 
incalculable’

P E R S O N E S

futur molt animat, amb una família fan-
tàstica, amics sensacionals i un equip de 
metges i auxiliars que són una meravella, 
en l’aspecte professional i personal. M’han 
salvat la vida.

•  Per la proximitat i implicació 
de l’equip, s’hi creen forts llaços 
emocionals i humans. En una situació 
així, què vol dir ser d’Assistència?

Ser d’Assistència té un pes incalculable. 
Des del personal d’atenció a l’assegurat 
fins al d’infermeria o els metges, tots sa-
ben què han de fer en cada moment en el 
camp professional, però el que és essencial 
és el contacte humà i com et fan sentir 
“de la família”. Per a ells sóc “l’Agustí”. 
Psicològicament, fan un treball excel·lent i 
considero que això és molt important per 
a nosaltres.

• El pacient de càncer necessita que 
el metge el miri als ulls en lloc de la 
pantalla de l’ordinador o les anàlisis. 
A la sanitat privada, el tracte proper és 
encara més manifest. Com és aquesta 
relació des del seu punt de vista?

El tracte amb el personal mèdic no pot 
ser millor. Tant al Servei d’Oncologia com 
amb els cirurgians, el tracte sempre ha 
estat molt agradable i d’una gran profes-
sionalitat i transparència. M’han fet sentir 
molt proper a ells.

• Pensant en la incidència del càncer a 
Catalunya (cada dia hi moren 28 per-
sones de càncer, és a dir, més de 10.000 
a l’any), Assistència va crear el Servei 
d’Oncologia, amb un equip multidisci-
plinari i tots els avenços de la tecnologia 
mèdica. Quina valoració en fa?

N’he parlat amb gent que ha patit càn-
cer o que té algun familiar amb càncer i 
hem arribat a una conclusió: els que perta-

nyem a Assistència som uns privilegiats. 
Comptem amb unes instal·lacions noves i 
modernes, un equip de metges molt ben 
preparats i tècniques pioneres en el món 
de l’oncologia.

• Considera molt important que el 
pacient de càncer tingui a prop gent 
que hagi tingut qualsevol tipus de 
càncer i l’hagi vençut. És l’element que 
creu essencial per afrontar i superar la 
malaltia?

Aquest és precisament el meu objectiu: 
constituir una associació de persones que 
han patit un procés cancerós per poder 
ajudar pacients i familiars que estiguin 
patint un d’aquests processos. Tenim bons 
centres i metges excel·lents, però també 
són de vital importància l’afecte, la con-
fiança, el suport i el testimoniatge de qui 
està o ha estat en un procés similar. Molès-
ties de la quimio? Cauran els cabells? És 
normal tenir descomposició? I insomni? 
Les respostes són diferents quan surten 
d’una persona que, com tu, ja hi ha passat. 
I compartir-ho amb algú que ara es troba 
bé dona molta moral.

• Quina és l’experiència o el moment 
més emocionant i gratificant que ha 
viscut en aquests últims anys en què ha 
s’han succeït el diagnòstic, el tractament 
i la superació de la malaltia? I quins són 
els seus plans per al futur?

El millor és quan et diuen que tot va 
molt bé i que els controls s’aniran espaiant 
de mica en mica, que les anàlisis són 
bones i que els darrers TACs no detecten 
res anòmal en l’organisme. Ho vius amb 
molta alegria, amb la família i amb el 
personal del Servei d’Oncologia. Futur? 
Gaudir dels meus nets, en Max i en Theo, i 
de la vida de jubilat amb la meva Montse i 
la resta de la família.

Quan tens Assistència, costa de creure que 
algú pugui tenir una altra assegurança.

La teva salut és el nostre ofici

Truca’ns al 93 495 44 61  o entra a www.asc.cat



La facilitat per accedir als serveis mèdics és 
un dels punts forts de l’oferta d’Assistèn-
cia, que compta amb la llista més àmplia 
de metges i especialistes del nostre entorn, 
entre els quals els assegurats poden 
escollir lliurement. A més, com a entitat 
formada per metges, Assistència sem-
pre prioritza la salut de les persones per 
davant d’altres interessos. Ara, aprofun-
dim en aquesta línia i introduïm novetats 
notables.

D’una banda, simplifiquem les gestions i 
se’ns obren les portes allà on siguem, amb 
més de amb més de 40.000 punts de con-
sulta, centres mèdics i hospitals a la resta 
d’Espanya. D’altra banda, ens apropem 
al cor de la ciutat de Barcelona, guanyant 
centralitat. I, a més, en algunes especi-
alitats escurcem encara més el possible 

Assumim reptes 
en benefici de 
les persones 
assegurades

temps d’espera per concertar cita.
Al contrari que en altres casos, a 
Assistència no ens espanta invertir els 
recursos i el coneixement que ens dona 
ser metges en propostes que revertei-
xen en resultats assistencials positius i, 
sobretot, en la satisfacció de la població 
assegurada i l’atenció excel·lent a la 
seva salut. Ara i sempre, el pacient és la 
nostra prioritat.

N O T A  E D I T O R I A L

La Societat Espanyola d’Oncologia Radio-
teràpica (SEOR) va rebre de mans del Dr. 
Ignacio Orce el Premi Grup Assistència 
a l’excel·lència en la gestió de la qualitat, 
en la categoria de societats científiques. 
L’entitat dona suport a aquesta iniciativa 
de l’Institut Universitari Avedis Dona-
bedian, que forma part de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i té per missió la 
millora de la qualitat en l’atenció sanitària 
i social, objectiu compartit amb Assistèn-
cia Sanitària. En aquest marc, anualment 
s’entreguen els Premis Avedis Donabedian 
a la Qualitat.

Des de l’1 de gener, està disponible per 
a la població assegurada d’Assistència 
un quadre mèdic que agilita els temps 
d’espera per a 20 especialitats mèdiques. 
El directori inclou més de 400 metges que 
atenen els pacients en un temps d’espera 
màxim de 48 hores. Accessible per als 
assegurats i assegurades, té per objectiu 
millorar la qualitat assistencial i s’ofereix 
com a servei complementari a la visita 

Aliança amb la 
Fundació Avedis 
Donabedian per la 
qualitat sanitària

Èxit del nou quadre 
mèdic d’atenció 
ràpida

Per onzè any consecutiu, Assistència posa 
30.000 euros a disposició dels professi-
onals de la salut que vulguin ampliar la 
seva formació o adquirir els coneixements 
d’especialització per impulsar la seva car-
rera, en prop de 500 màsters i postgraus 
de totes les universitats catalanes i els seus 
centres adscrits. Amb aquesta iniciati-
va, que ha rebut elogis de la comunitat 
mèdica i universitària, es vol contribuir a 
la millora del conjunt del sistema sanitari 
català i, en especial, garantir la preparació 
òptima de metges, infermeres i altres per-
sones que vetllen per la nostra salut.

30 beques per 
a professionals 
de la salut
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Nova ubicació del Centre 
Mèdic FC Barcelona 
Assistència Sanitària
Ens apropem als nostres assegurats i assegurades

S E R V E I S

En el marc del projecte Espai Barça, 
l’activitat del Centre Mèdic FC Barcelona 
Assistència Sanitària es trasllada de forma 
temporal, a partir del 6 de maig, a una 
nova ubicació al carrer Còrsega, número 
345, de Barcelona (Diagnosis Médica – 
Creu Blanca). La transformació que el FC 
Barcelona du a terme al Camp Nou reque-
reix d’unes obres que necessiten tot l’espai 

rutinària amb qualsevol dels més de 4.000 
metges i metgesses del quadre mèdic de 
l’entitat.

El nou quadre mèdic d’atenció ràpida 
compta amb especialitats amb molta 
demanda i també d’altres menys sol·li-
citades, però d’igual importància per a 
la salut dels pacients. En concret, estan 
disponibles: al·lergologia, aparell digestiu, 
cardiologia, cirurgia general i digestiva, 
cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, 
cirurgia vascular, dermatologia, endo-
crinologia i nutrició, medicina general, 
medicina interna, nefrologia, neurocirur-
gia, neurologia, oftalmologia, otorrinola-
ringologia, pneumologia, reumatologia, 
traumatologia i urologia.

L A  D A D A

432 pàgines té 
Tu bebé día a día, 

el llibre que les assegurades d’Assistència Sanitària 
embarassades o que tenen previst estar-ho reben com 

a obsequi si visiten la nova àrea maternoinfantil de
 l’Hospital de Barcelona. 

Per aconseguir la guia il·lustrada més completa per 
cuidar el nadó durant el primer any de vida 

cal trucar al 932 542 506 o escriure a 
visitamaternoinfantil@scias.com

possible dins del complex de l’estadi i 
podrien afectar l’activitat assistencial, per 
això obliguen al trasllat del centre mèdic.

Amb el mateix equip expert i ampli horari 
(de dilluns a divendres, de 9:00 a 20:00 
hores), el Centre Mèdic FC Barcelona 
Assistència Sanitària seguirà prestant els 
serveis exclusius d’atenció d’urgències 

lleus de traumatologia i estudi preopera-
tori per a intervencions quirúrgiques. A 
més, el nou emplaçament comporta unes 
instal·lacions actualitzades i guanya cen-
tralitat dins de la ciutat, ja que en la seva 
elecció s’ha tingut en compte la proximitat 
a la majoria de la població assegurada i la 
connectivitat mitjançant transport públic 
i privat.

Les instal·lacions del Centre Mèdic FC Bar-
celona Assistència Sanitària concentren 
bona part de l’atenció de traumatologia 
urgent. El seu equip, integrat per especia-
listes del quadre mèdic, va realitzar 7.846 
visites d’aquest tipus l’any 2018. El temps 
mitjà de resolució de la visita és de només 
23 minuts.

A més, el Centre Mèdic FC Barcelona As-
sistència Sanitària realitza visites preope-
ratòries, amb un total de 2.088 el 2018. En 
52 minuts de mitjana, s’hi desenvolupen 
totes les proves necessàries (radiologia, 
analítica, electrocardiograma...), així 
com la visita amb el metge. El protocol 
establert per a la consulta preoperatòria 
indica quins serveis i exàmens es fan en 
cada cas i està basat en el model elaborat 
per la Societat Catalana d’Anestesiologia, 
Reanimació i Clínica del Dolor.

A partir d
el 6 de maig al carrer Còrsega, 345.
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