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La flexibilitat és un dels distintius 
 d’Assistència, que s’adapta al canvi d’hà-
bits de la societat actual i a les necessitats 
concretes de les persones. En aquesta 
línia, el suport domiciliari als assegurats 
és un dels elements clau de l’oferta, amb 
prestacions com l’oxigenoteràpia domici-
liària, el programa NADÓ (que proporci-
ona assistència domiciliària d’infermeria 
pediàtrica per assessorar els pares sobre 
l’atenció als nounats) i el Servei d’Urgèn-
cies Domiciliàries (SUD). Aquests serveis 
traslladen a casa de les persones assegu-
rades alguns dels serveis més utilitzats 
d’Assistència.

El PAPPA: 
Assistència 
és pionera en 
desplaçar-se a 
casa de l’assegurat 
per atendre la 
cronicitat

Segons l’última Enquesta Nacional de 
Salut, a Espanya una de cada 10 persones 
presta cures almenys un cop per set-
mana a persones grans o amb problemes 
crònics de salut. Per donar resposta a 
aquesta situació, i seguint la tendència 
a donar suport domiciliari, es va crear 
el Programa d’Atenció continuada al 
Pacient Pluripatològic (PAPPA), en el 
qual participen metges i infermeres del 

S E R V E I S

Grup Assistència i que és exclusiu per als 
assegurats de l’entitat. Nascut com a prova 
pilot l’any 2011, ha anat ampliant la seva 
àrea d’actuació i actualment ja està en 
marxa a la ciutat de Barcelona i algunes 
poblacions de la rodalia, un territori amb 
una població assegurada que supera les 
84.000 persones.

Comences cuidant una mare i 
acabes tenint cura de tota una generació.

La teva salut és el nostre ofici

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

Entrevista 
pendiente

•  L’octubre passat va fer 100 anys. A 
grans trets, com es presentaria a vostè 
mateix.

Sempre he estat una persona molt activa 
en l’àmbit professional, excursionista 
i soci del FC Barcelona, col·leccionista, 
home de família i amb molts bons amics... 
Però, sobretot, estic satisfet d’haver donat 

Entrevista al Sr. Josep Maria Callís, asse-
gurat d’Assistència

‘La meva 
màxima és 
estimar els 
altres com a 
un mateix’

P E R S O N E S

sang fins a 132 vegades (gairebé 66 litres), 
des dels 18 anys, comptant només els cops 
que apareixen registrats. Dono sang per-
què és una manera de donar salut i un acte 
solidari i de generositat. A casa em van 
inculcar el deure d’ajudar el proïsme.

•  En termes de salut, vostè va optar 
fa ja 35 anys per Assistència, que en el 
seu centenari premia la seva fidelitat 
bonificant-li la pòlissa. Per què va optar 
per aquesta entitat? Quina valoració en 
fa?

El meu germà em va recomanar l’entitat 
i tota la família ens en vam fer, també els 
meus fills i nets, que són nascuts a l’Hos-
pital de Barcelona. Tant jo, amb 100 anys, 
com la meva esposa, amb 97, estem molt 
bé per la nostra edat. La veritat és que 
n’estem molt contents.

•  Aquest hivern la Montserrat, la seva 
esposa, ha patit una fractura de fèmur 
i ha hagut de passar un temps a l’Hos-
pital de Barcelona, a causa d’algunes 
complicacions. Ara es troba molt millor 
i, ja a casa, continua la fase final de la 
recuperació. Com a usuària del PAPPA, 
els serveis mèdics l’atenen a domicili, 
evitant desplaçaments i maldecaps.

Efectivament, a casa hi estem tan bé 
com sempre i, si ho necessitem, com a part 
del seguiment rutinari, rebem el metge i 
la infermera, que controlen el que calgui. 
Jo passo temps posant ordre en les meves 
col·leccions de segells, postals i ampolles 
en miniatura, i la Montserrat pinta i toca 
el piano, i rebem les visites dels nostres 
éssers estimats.

• Avui dia la medicina ha experimen-
tat avenços extraordinaris i la qualitat 
de vida de les persones de més edat ha 
millorat moltíssim. Havent exercit com 

a sanitari durant la Guerra Civil, i com a 
pioner de la donació de sang, es pot dir 
que vostè sempre ha tingut un lligam 
especial amb l’atenció sanitària.
La guerra va ser una experiència de les que 
marquen la vida. Un dia, mentre recollia 
un company ferit, van llençar una granada 
que va explotar a tocar d’on jo era i de 
resultes d’allò tinc una gran cicatriu al 
costat esquerre del crani. Vaig donar sang 
per primer cop al front republicà de l’Ebre 
i, arran d’aquesta experiència, durant dos 
anys vaig ajudar recollint i curant ferits. 
No hi havia mitjans: portàvem la sang a 
l’hospital de Gandesa en pots de vidre 
i me’n treien fins a dos cops al mes! En 
acabar el conflicte, després de tornar a 
Barcelona, em van reclutar de nou i vaig 
passar tres anys més de soldat, aquest cop 
a Burgos, on també vaig fer de sanitari.

• I, després d’una llarga vida, en la seva 
maduresa ha invertit molt de temps a 
promoure la donació de sang, com a acte 
altruista.

He participat i ajudat a organitzar 
diverses maratons de donació de sang, 
vaig ajudar el Dr. Lluch de l’Hospital de 
Sant Pau a posar en marxa una associació 
de donants voluntaris... Fins i tot l’any 1976 
vam aconseguir que Correus emetés una 
sèrie de segells per animar la donació de 
sang a tota Espanya. Ho he viscut com un 
acte normal, un hàbit de salut... Igual que 
som d’Assistència, a la meva família tots 
són donants de sang, fills i nets.



Ens fem grans, és un fet: el percentatge de 
persones més grans de 65 anys s’ha dupli-
cat a casa nostra en els últims 50 anys, i les 
previsions indiquen que aquesta tendència 
s’accentuarà en els propers temps. Entre 
altres canvis, l’envelliment de la població 
implica que les famílies s’han d’organitzar 
i mobilitzar per recolzar els grans.

Nosaltres assumim el desafiament. A 
Assistència volem estar presents en totes 
les etapes de la vida de les persones i 
acompanyar-les sigui quina sigui la seva 
condició. Hem portat al món molts 
nadons i el que ens fa créixer junts és estar 
al seu costat sempre, adaptant-nos a les 
necessitats i anhels de cada moment vital. 
El PAPPA n’és un clar exemple. Pensem 
constantment com plantar cara als reptes 
demogràfics de la societat actual amb una 

Perquè és 
la nostra 
responsabilitat, 
Assistència 
som tots

L’increment del nombre de gestions 
realitzades a través de la xarxa i l’app fa 
que el web de l’entitat s’adapti i estigui en 
evolució permanent. Amb els canvis i el 
nou disseny implantats els darrers mesos, 
noves funcionalitats s’han incorporat a les 
ja existents i es facilita la consulta i visua-
lització des dels diversos tipus de disposi-
tius electrònics existents, tant ordinador 
com tauletes o mòbils.

La web 
d’Assistència 
Sanitària es 
renova

actitud irrenunciable de respecte a les 
persones més grans.

Des del nostre punt de vista, una entitat 
amb assegurats que arriben als 100 anys 
és una entitat millor, n’estem conven-
çuts i ens en sentim orgullosos. És un 
capital valuós, un regal preuat que diu 
molt de la nostra gran “família”. Perquè 
no oblidem que no són els arbres més 
joves els que donen els fruits més 
dolços.

Assistència és una entitat amb principis 
ferms, i un dels més importants és que 
dels nostres assegurats ens en volem 
cuidar tota la vida. Així doncs, per molts 
anys i moltes gràcies a les famílies que 
ens fan confiança.

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

L A  D A D A

L’entitat es fa càrrec de la cobertura 
sanitària obligatòria per a l’arribada dels 
nois i noies que formen part del programa 
d’acollida impulsat amb la col·laboració 
de diversos organismes oficials, com les 
agències de Nacions Unides per als refu-
giats (ACNUR i UNRWA), i el lideratge de 
la Generalitat de Catalunya. Són 18 joves 
que continuen en universitats catalanes els 
estudis que van haver d’abandonar a causa 
dels conflictes armats en els seus països 
d’origen, majoritàriament Síria, però 
també Palestina i Pakistan.

L’aposta d’Assistència per la reproducció 
assistida es reforça amb les noves ins-
tal·lacions, que han entrat en servei al 
mes d’octubre i suposen duplicar l’espai. 
L’ampliació s’ha centrat a incorporar nous 
consultoris ginecològics per a visites i 
seguiment, incrementar les zones d’admi-
nistració i augmentar l’àrea de recovering 
i les sales d’espera, amb l’objectiu de 
mantenir i millorar la qualitat dels seus 
serveis i instal·lacions, úniques gràcies a 
la inversió permanent en tecnologia de 
laboratori.

Assistència acull 
18 estudiants refugiats 
procedents del Líban

Entra en servei 
l’ampliació de 
Gravida

Les habitacions i dependències de la 
planta 6 del centre de referència d’Assis-
tència van entrar en servei el mes setembre 
de 2016. La reforma integral va suposar 
una notable millora de la comoditat dels 
usuaris i la dotació d’equips, que es veurà 
complementada per la pròxima refor-
ma de la planta 5, dedicada a pediatria i 
neonatologia. En aquests dos anys, han 
nascut prop de 2.000 nadons a l’Hospital 
de Barcelona.

Segon aniversari 
de la nova planta 
maternoinfantil 
de l’Hospital de 
Barcelona

A C T U A L I T A T

A C T U A L I T A T

A C T U A L I T A T

A C T U A L I T A T

A C T U A L I T A T

Atenta als desitjos i necessitats de les per-
sones assegurades, Assistència incorpora 
nous serveis sempre que és possible. Per 
assajar-ne una futura implantació, s’està 
valorant la creació d’un quadre mèdic 
d’atenció ràpida que respongui a les 
necessitats d’immediatesa en la resolució 
d’alguns problemes de salut i que agilit-
zi, encara més, uns temps de resposta ja 
optimitzats. L’atenció es produiria en un 
termini màxim de només 24 o 48 hores des 
de la petició d’hora de consulta.

Prova pilot del 
quadre mèdic 
 d’atenció ràpida

Davant d’un problema, Assistència va més 
enllà i dissenya una solució innovadora 
per atendre la cronicitat. Des de la seva 
creació, el PAPPA ha atès prop de 1.500 
pacients amb una excel·lent efectivitat 
terapèutica i un elevat grau de satisfacció 
de pacients i familiars. A 31 de desembre 
de 2017, 346 pacients –amb una edat mit-
jana de 87,1 anys– estaven controlats al seu 
domicili pels professionals del programa.

El PAPPA és una nova aproximació a la 
cronicitat que neix amb l’objectiu de 
millorar-ne l’atenció. El pacient  crònic 
requereix cura i tractament d’acord amb 
l’evolució d’una malaltia ja coneguda 
que pot ser tractada en el propi domicili, 
millorant el seu confort i els resultats 

clínics, i evitant les complicacions inhe-
rents a l’hospitalització i la utilització de 
recursos innecessaris que no el beneficien.

Tots els recursos d’Assistència partici-
pen en el PAPPA. Un cop incorporats al 
programa, a les 24 o 48 hores, els pacients 
reben la visita de l’equip d’intervenció 
–format per un geriatre i una infermera–, 
que valora el pacient i estableix el pla de 
cures. Mentre estan integrats en el PAPPA, 
els pacients disposen d’una infermera i un 
metge de capçalera, així com d’un telèfon 
d’atenció continuada al qual respon una 
infermera. Actualment, l’equip del PAPPA 
està format per 18 infermeres, 30 metges 
de capçalera i 6 metges d’intervenció i 
coordinadors. En termes d’activitat, la 

mitjana és de 23,6 visites domiciliàries per 
pacient i any.

Mentre que els resultats clínics parlen per 
si mateixos (les estades hospitalàries dels 
pacients crònics han disminuït de forma 
significativa), l’avenç més important i la 
millora més ben valorada són la percepció 
de benestar i recolzament dels malalts 
i dels seus familiars. Tots ells han posat 
de manifest un elevat grau de satisfacció, 
superior al de l’atenció convencional en 
termes de confort. Un mètode precís i la 
tasca d’un equip multidisciplinari donen 
resultats molt positius, reconeguts en 
publicacions científiques internacionals 
i que han servit de model per a experi-
ències posteriors en el nostre entorn més 
proper. Excel·lència i millora amb el segell 
d’Assistència.

L’any 2017, el volum 
de prestacions 
pagades per 
Assistència Sanitària 
va ascendir a 159 
milions d’euros que 
es van distribuir 
entre una població 
assegurada de 
190.564 persones.

VOLUM DE PRIMES = 201 M€

Volum de prestacions pagades = 159 M
€

HONORARIS = 99 M€

39,8 % visites

22,3%  

27,5%  

exploracions

10,3% laboratori

procedim
ents terapèutics

‘En l’atenció a 
la cronicitat, 
el PAPPA és 

clínicament més 
eficient i molt 

ben valorat pels 
assegurats’


