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• Fa sis anys va ser mare de bessons: en 
Georg i l’Ona. Després d’un embaràs 
de risc, viscut intensament, com va ser 
l’arribada de la maternitat?

Doncs tot va ser molt sobtat i també 
molt dur, perquè no ens ho esperàvem tan 
aviat. Em vaig posar de part abans dels 
6 mesos de gestació. Després d’uns dies 

Entrevista a la Sra. Anna Matamala, 
assegurada d’Assistència.

‘Els metges i 
infermeres de 
l’Hospital de 
Barcelona van 
salvar la vida 
dels nostres fills’

P E R S O N E S

de repòs per intentar retardar el part, i a 
les 26 setmanes d’embaràs, vaig tenir els 
meus fills amb menys d’un quilo de pes 
cadascun.

• Els seus fills van ser prematurs 
extrems, van passar un temps a la 
incubadora i van ser atesos pel Servei de 
Pediatria i Neonatologia de l’Hospital 
de Barcelona. Durant aquells dies, el 
centre i l’habitació per a acompanyants 
es van convertir en una segona casa per 
a la seva família. Des de la distància, 
com valora aquella etapa?

Els metges ens van alertar dels riscos 
evidents d’un part tan prematur, cosa que 
ens feia viure cada dia sense mirar més 
enllà. El magma d’emocions era ingent, 
però la professionalitat del personal mèdic 
ens donava molta confiança i ens ajudava 
a ser positius a mesura que passaven les 
setmanes. Al final, hi vam passar quasi 
quatre mesos i allà es van crear amistats 
que encara perduren, tant amb el personal 
sanitari com amb altres pares en situaci-
ons similars.

Les facilitats que et proporciona Assis-
tència a nivell logístic (habitació i àpats 
per a acompanyants, equipaments...) 
quan estàs en una situació d’acompanya-
ment d’un malalt són extraordinàries i et 
faciliten la duresa del moment, perquè no 
te n’has de preocupar. A més, són d’una 
qualitat indiscutible.

•  Des del punt de vista humà, per la 
proximitat i implicació de l’equip, 
durant el dia a dia es creen forts llaços 
emocionals. De forma preventiva, els 
seus fills visiten els metges d’Assistència 
i de l’Hospital per fer els controls de pe-
diatria habituals en casos com els seus. 
Com s’hi troben?

Les visites de control posteriors a l’alta 

de l’hospital donen una gran tranquil·litat 
en el pla mèdic, perquè saps que el pedia-
tre coneix bé els casos de prematuritat, et 
treu dubtes, fan un seguiment periòdic de 
l’evolució del nadó i t’acompanyen durant 
els primers mesos de grans inseguretats 
a casa. Tant en aquest període com en el 
d’ingrés, la informació que rebíem era 
extensa i acurada.

A nivell relacional, hem trobat 
 professionals emocionalment implicats, 
humanament molt íntegres, honestos i 
tècnicament molt competents.

• Gairebé 3 de cada 4 parts d’Assistència 
són a l’Hospital de Barcelona, que ha 
renovat recentment tota l’àrea mater-
noinfantil per fer-la més còmoda. L’ha 
pogut visitar? Quina valoració en fa?

Hi vaig estar quan vaig ser mare i la 
transformació és magnífica, les instal·laci-
ons actuals són molt modernes, àmplies, 
agradables i acollidores.

• Com a mare, quina recomanació faria 
a les dones que ho seran en el futur 
per millorar l’experiència que els ha 
d’arribar? I a Assistència i l’Hospital de 
Barcelona, què els diria? S’imagina ser 
assegurada d’alguna altra companyia 
que no fos Assistència?

A les futures mares els diria que, si trien 
l’Hospital de Barcelona per donar a llum, 
tenen assegurat un quadre mèdic extra-
ordinari, unes instal·lacions i uns mitjans 
punters per a la cura dels seus fills.

Els metges i infermeres de l’Hospital de 
Barcelona van salvar la vida dels nostres 
fills en diverses ocasions en aquell període. 
El nostre agraïment, reconeixement i con-
fiança és immens i de per vida. Assistència 
és la nostra mútua.

Una de les principals singularitats 
 d’Assistència és que comença tenint cura 
d’una mare i un fill i acaba cuidant de tota 
una generació (una constant que rarament 
es repeteix en altres asseguradores de 
salut). Aquest fet concorda amb l’elevat 
índex de satisfacció dels assegurats, que 
sobretot valoren positivament l’ampli 
quadre mèdic al seu abast —el més extens 
del sector, amb 4.000 metges a la pro-
víncia de Barcelona—, el posicionament 

Una oferta 
assistencial 
exclusiva 
pensada per a 
tots els membres 
de la família en 
totes les etapes 
de la vida

preferent del recentment renovat Hospital 
de Barcelona i els altres serveis assistenci-
als exclusius, a més de la incorporació de 
noves prestacions.

L’Hospital de Barcelona va ser construït 
per satisfer en exclusiva les necessitats 
d’hospitalització i urgències dels assegu-
rats d’Assistència. És un dels millors cen-
tres hospitalaris privats, compta amb una 

S E R V E I S

superfície de 44.000 m² i 313 habitacions 
i registra una activitat quirúrgica un 30% 
més complexa que la de la resta de centres 
hospitalaris i clíniques. Amb tecnologia 
mèdica de primer nivell i les funcions 
hoteleres dels millors centres privats, 
l’Hospital de Barcelona disposa de serveis 
mèdics per al diagnòstic i tractament dels 
pacients hospitalitzats i per donar suport 
al quadre mèdic en els casos complexos. 

Si t’hem vist néixer, 
com no t’hem de cuidar tota la vida?

La teva salut és el nostre ofici

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



Durant els 60 anys de la nostra història, a 
Assistència hem portat molts nadons al 
món —una mitjana de prop de 1.500 parts 
a l’any, tant a l’Hospital de Barcelona com 
a la resta de clíniques i centres concer-
tats—, és per això que ens sentim “pares” i 
“mares” de moltes persones. La voluntat és 
acompanyar sempre els nostres assegurats, 
adaptant-nos a les necessitats i anhels de 
cada moment vital. Si els hem vist néixer, 
com no els hauríem de cuidar tota la vida?

Com diu la nostra nova campanya publici-
tària, el nostre model únic, 100% centrat en 
les persones, està pensat per resoldre tot el 
que li pugui passar a la salut dels assegu-
rats, i posa per davant de tot la professio-
nalitat de l’equip mèdic, que els assegurats 
poden escollir lliurement. Per això a 

Ser d’Assistència 
es porta a l’ADN

En els sis mesos que han passat des del 
seu llançament, la nova aplicació per a 
telèfons mòbils d’Assistència ha superat 
totes les previsions de descàrregues i s’ha 
convertit en un dels principals canals 
de contacte amb la companyia. Suposa 
un salt qualitatiu en l’acostament als 
assegurats i col·laboradors mitjançant la 
simplificació de les gestions i l’accessibili-
tat als serveis. S’hi poden comprar talons, 
consultar el quadre mèdic, crear “favo-
rits”, accedir a informació sobre serveis 
exclusius, tramitar autoritzacions i, aviat, 
descarregar proves.

Rècord de 
descàrregues de 
la nova app

Assistència no apugem la prima pel 
fet d’haver utilitzat els nostres serveis, 
fugim d’aquest model pervers en què 
una persona contracta una assegurança 
mèdica i, paradoxalment, és penalitzada 
pel fet d’haver-la necessitat i fet servir. 
Assumim qualsevol repte que suposi un 
benefici directe per als assegurats, sense 
“castigar-los” per sinistralitat.

Només així, posant la persona en 
primer pla i fent que tot el sistema giri 
al seu voltant, sense supeditar-la a altres 
interessos, hem construït la nostra 
història d’èxit. Quan tens Assistència, 
costa creure que algú pugui tenir una 
altra assegurança.

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

L A  D A D A

és la mitjana de permanència dels 
assegurats d’Assistència a l’entitat 

Els estudis mostren la tendència de les 
altres grans companyies a créixer amb 

pòlisses low cost que s’incrementen per 
sinistralitat.

anys

Segons un estudi de l’OMC (Organització 
Mèdica Col·legial) que recull dades de 
2017, els barems d’Assistència estan per 
sobre de la mitjana de les companyies 
asseguradores mèdiques. En un escenari 
d’honoraris congelats des de fa anys, l’en-
titat els actualitza anualment amb l’IPC 
i no limita les visites o proves. El model 
de cooperativisme sanitari compagina 
els interessos d’assegurats i quadre mèdic 
per garantir una atenció de la màxima 
qualitat.

Assistència vetlla 
per la retribució 
justa dels metges

Fins al 23 d’abril, els estudiants de tercer 
cicle de l’àmbit de la salut han demanat 
les beques d’Assistència, que aquest any 
arriben a la seva 10a edició. Amb una do-
tació de 30.000 euros, els ajuts cobreixen 
el 50% de l’import de la matrícula i l’oferta 
formativa inclou prop de 500 programes 
màsters i postgraus. La iniciativa vol con-
tribuir a la qualificació dels professionals 
del conjunt del sistema sanitari català.

10 anys i més 
de 250 beques 
per millorar 
el conjunt del 
sistema sanitari
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Per donar una resposta encara més 
 ajustada a les expectatives de les gestants, 
el centre de referència d’Assistència 
implanta el document, que la futura mare 
omple amb el ginecòleg o llevadora. S’hi 
estableixen les seves preferències respecte 
al part i funciona com a eina bidireccional 
que permet una presa de decisions infor-
mada, sempre aconsellada pel metge.

Nou Pla de Part 
de l’Hospital de 
Barcelona

Per als assegurats d’Assistència, aquests 
punts són la millor garantia per a la seva 
salut.

Les instal·lacions de l’entitat al Camp Nou 
alliberen espai de l’Hospital de Barcelona 
i concentren bona part de l’atenció de 
Traumatologia. En concret, les urgències 
d’aquesta especialitat són ateses pel seu 
equip, amb una mitjana de més de 20 
casos al dia. Però al Centre Mèdic FC 
Barcelona se centralitza també l’activitat 
preoperatòria de què disposen tots els 
pacients. En només 51 minuts de mitjana 
s’hi fan totes les proves necessàries (radio-
logia, analítica, electrocardiograma...), així 
com la visita amb el metge. En el mateix 
marc de col·laboració amb el Barça, des de 
juliol de 2016, una ressonància magnètica 
nuclear de les més potents del mercat     

(3 tesles) està disponible en exclusiva per a 
tots els assegurats d’Assistència a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper del FC Barcelona.

El suport domiciliari és molt ben 
valorat pels assegurats, per la comoditat 
i els òptims resultats. En són exemple 
el Programa d’Atenció continuada al 
Pacient Pluripatològic (PAPPA), el Servei 
 d’Urgències Domiciliàries (SUD), el 
Programa NADÓ, l’atenció domiciliària 
d’infermeria, l’oxigenoteràpia i les nom-
broses consultes mèdiques a domicili. És 
l’entitat qui es desplaça a casa de l’assegu-
rat, no a l’inrevés.

Pensant en les ocasions en què és l’asse-
gurat qui es mou, Assistència va posar en 
marxa la Clínica del Viatger, que ajuda a 
reduir el risc de posar-se malalt durant un 
viatge. A més, a banda de la xarxa pròpia, 
Assistència compta amb 650 centres 
concertats i 120 oficines a l’estat espanyol, 

on es garanteix l’atenció de tot tipus de 
malalties o lesions cobertes per l’assegu-
rança. A l’estranger, s’inclou la tramesa de 
medicaments, les despeses d’hospitalitza-
ció i les despeses mèdiques, quirúrgiques i 
farmacèutiques, entre d’altres serveis.

I, per a casos complexos, Assistència ha 
ideat el Programa de Segona Opinió 
Mèdica, per a persones diagnosticades 
d’una malaltia de pronòstic fatal, incu-
rable o que compromet greument la seva 
qualitat de vida. En aquests supòsits, un 
facultatiu expert estudia la informació que 
l’assegurat fa arribar a l’entitat i emet un 
informe.

El Servei d’Oncologia compta amb un 
equip d’oncòlegs especialitzats en les 
diverses patologies i atén els pacients amb 
càncer, tant durant l’hospitalització com 
en règim ambulatori; només durant l’any 
2016 va atendre 1.500 pacients. Els comitès 

oncològics, l’Hospital de Dia, l’atenció 
especialitzada d’infermeria, la psicoonco-
logia, la consulta d’ostomies, el BIOPAT, 
les cures pal·liatives... són parts d’aquest 
nou model d’atenció al càncer, ja consoli-
dat, que treu partit de la proximitat entre 
els seus diferents integrants per esdevenir 
més eficaç. Alhora, millora la percepció de 
seguretat i confiança per part del pacient.

A diferència de les empreses, per damunt 
de qualsevol altra cosa als metges els 
preocupa la salut de les persones. Per això, 
des de la creació d’Assistència els avenços 
de la ciència mèdica i les necessitats dels 
assegurats són els criteris prioritaris en 
la implantació dels nous serveis. No es 
tracta d’un simple eslògan, sinó d’un dels 
seus principis fundacionals: la raó de ser 
de l’entitat és vetllar per la salut de les 
persones.

un índex de 

molt més elevat que el de 
la resta del sector. 

fidelització

19,8


