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• La pandèmia de COVID-19 ha 
 portat el món a una situació inèdita 
 d’emergència sanitària. Els mesos de 
març i abril, en plena corba ascendent 
de casos, es van viure moments difícils 
en el nostre entorn. Com va començar 
tot en el seu cas?

El dia 1 d’abril vaig ingressar a l’Hospital 
de Barcelona. Previ a això, els quatre dies 
abans no em trobava bé: no tenia gana, no 
em podia prendre ni un got d’aigua, vaig 

Entrevista a  Adolfo Herrero, assegurat 
d’Assistència Sanitària.

‘Vaig superar 
el coronavirus 
a l’Hospital de 
Barcelona’

P E R S O N E S

tenir puntes de febre... I a mi anar al metge 
o a l’hospital em costa. Però la meva dona 
i el meu fill van insistir-hi, em van ficar 
al cotxe i em van portar a l’Hospital de 
Barcelona.

• En 50 dies l’Hospital de Barcelona va 
atendre 600 pacients de COVID-19 d’As-
sistència Sanitària. Com van ser els seus 
primers moments després de l’ingrés?

Va ser arribar a Urgències i em van cri-
dar al moment. Vaig arribar que em cos-
tava respirar i estava malament i, com que 
tampoc m’agraden els hospitals, això ho 
va fer tot una mica pitjor. D’Urgències em 
van portar a la cadira de rodes i de la cadi-
ra, al box. Allà van començar a explicar-me 
la medicació que em donarien i també em 
van posar una via per a més medicació. En 
poc temps ja era a l’habitació.

•  Per poder fer front a l’elevat volum 
de casos, l’Hospital de Barcelona i 
Assistència Sanitària van adoptar 
algunes mesures, com la reprograma-
ció de l’activitat quirúrgica no urgent. 
D’aquesta manera, la capacitat de les 
instal·lacions es va incrementar i es van 
poder atendre totes les persones que 
requerien atenció. Com va ser l’estada a 
l’Hospital de Barcelona?

L’habitació gairebé és com un hotel. 
Vaig estar molt bé, de meravella. Els 
matins amb sol i els capvespres... Va estar 
tot fantàstic. El personal sanitari, sense 
comentaris. Venien cada dues hores a fer-
me proves. Al matí, el personal de neteja 
amb un somriure. També les infermeres 
i el doctor. Tot i que els veia poc, perquè 
anaven molt protegits. Va ser realment 
una experiència súper agradable, dins del 
que és estar en un hospital i de la gravetat 
de la situació.

•  Des del seu punt de vista, què més 
destacaria de l’atenció rebuda?

Jo em dedico a la restauració i, com que 
porto el restaurant de tota la vida de la 
família, per a mi el menjar és important. 
Sempre s’ha sentit com de malament es 
menja als hospitals... Doncs no: a l’Hos-
pital de Barcelona s’hi menja molt bé. A 
mi, el menjar de l’Hospital de Barcelona 
em va ajudar a recuperar el gust i l’olfacte. 
Excepte dos dies que es va repetir la sopa 
de pistons, tot va estar genial. La carn, el 
peix... Tot i ser un hospital, un lloc en el 
qual es cuina per a molta gent, de veritat 
que va ser fantàstic. Aprofito per felicitar 
el xef de cuina i tot el seu equip.

• I als equips mèdics i assistencials, quin 
missatge els voldria donar?

No tinc paraules per expressar l’agraï-
ment que sento. En un dels moments més 
difícils de la vida de qualsevol persona, 
enmig d’una crisi sanitària mundial, van 
aconseguir que estigués com a casa, em 
vaig sentir molt bé. I a la resta d’assegurats 
i assegurades d’Assistència Sanitària els 
diria que, quan no us trobeu bé, quan 
vegeu que us falta alguna cosa que fa que 
no estigueu bé, aneu a l’hospital. I si és 
l’Hospital de Barcelona,   molt millor.

• I ara, què?
A casa, ja recuperat, tornant a poc a 

poc a la vida normal i amb el convenci-
ment que he estat afortunat de superar la 
COVID-19 i haver estat atès de la millor 
manera possible. Gràcies!

Arran de la situació d’emergència 
sanitària provocada per la pandèmia de 
coronavirus, amb forta incidència des del 
passat mes de març, Assistència Sanitària 
va prendre una sèrie de decisions per ajus-
tar i optimitzar la seva activitat d’acord 
a les necessitats actuals de la població 
assegurada, del sistema de salut del país 
i del conjunt de la ciutadania. Com a 
organització formada per professionals 
sanitaris, segueix prestant serveis plens 
a les persones perquè, ara més que mai, 
cobra ple sentit el jurament hipocràtic de 
prestar atenció a qui ho necessiti.

La resposta davant d’un context que 
canvia molt ràpidament demana ac-
tuacions fermes i diligents, per aquesta 
raó Assistència Sanitària va implantar 
mesures especials per seguir proporcio-
nant de forma dinàmica la millor atenció 
a la població. En aquest sentit, va posar en 
marxa un protocol específic obert al con-
junt de la població –assegurada o no de 
l’entitat– amb atenció telefònica gratuïta 
COVID-19 (que va rebre al voltant de 6.000 
trucades), va aprovar la flexibilització del 

A C T U A L I T A T

pagament de rebuts per a persones amb 
caigudes d’ingressos com a conseqüència 
del coronavirus, va reprogramar accions 
no estratègiques i ha reforçat el suport co-
municatiu a la població assegurada, entre 
d’altres. Els serveis domiciliaris d’Assistèn-
cia Sanitària han seguit funcionant amb 
recursos de telemedicina.

Com que tots els equips de l’organització 
són necessaris per fer front a la pandè-
mia, per fer-ho amb la màxima seguretat 

Assistència 
Sanitària es 
bolca en la 
gestió de la 
COVID-19

Guanyem el partit al virus.
#femsalut

assistencia.cat

Units per 
l’excel·lència



Assistència Sanitària és una assegurado-
ra dirigida i propietat de més de 5.000 
metges i metgesses que estan en diàleg 
constant i gestionant l’organització 
conjuntament amb la població assegurada 
per, així, garantir la millor atenció mèdica 
i l’exercici just de la professió. Això és el 
cooperativisme sanitari, ni més ni menys. 
No hi ha intermediaris ni ànim de lucre, 
es reinverteixen tots els recursos per poder 
oferir més serveis exclusius, es prima 
l’ocupació de qualitat sense interessos 
especulatius, s’assegura la participació de 
tothom en els òrgans de govern... Aquest 
és el nostre compromís.

Portem més de 60 anys demostrant que 
és possible ser un referent d’excel·lència 
de la sanitat privada amb un model de 
medicina social obert i democràtic. Per 
això en tot moment ens posem al costat de 
les persones, que són les que decideixen i 
ocupen el primer lloc en el nostre ordre de 
prioritats, més encara quan les amenaces 
per a la salut es fan més evidents que mai, 

Cooperar és 
donar i rebre

Es posa en marxa 
la consulta per 
a infeccions 
de transmissió 
sexual

com amb l’arribada de la COVID-19. El 
model de cooperativa de SCIAS Hos-
pital de Barcelona, amb serveis propis 
(com la bugaderia, neteja, alimenta-
ció...) no subcontractats, ens ha permès 
afrontar millor els moments crítics del 
coronavirus. Vocació de servei, integri-
tat, qualitat, proximitat i, per damunt 
de tot, ofici són els nostres valors.

Per tot això, com a metges i metgesses 
al servei de tota la ciutadania, escoltem 
les seves demandes i fem tot el que està 
en les nostres mans per resoldre-les de 
la millor manera possible. Assumim la 
nostra condició de servei essencial de la 
societat i agraïm les mostres d’afecte i 
suport, però també la responsabilitat i 
la implicació de tothom. Al cap i a la fi, 
creiem i posem en pràctica el coopera-
tivisme, que ve del verb cooperar, que 
significa donar i rebre amb un objectiu 
comú.

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

Tot i la situació excepcional i les mesures 
per garantir que tothom qui hi tingués 
interès pogués fer la seva sol·licitud en el 
termini establert, aquest curs 2019-20 s’ha 
igualat el rècord de candidatures de l’any 
anterior. Resultat del procés de selecció, 
s’han concedit ajuts per valor de 30.155 
euros a 31 estudiants de màsters o post-
graus de l’àmbit de la salut. El programa 
es destina íntegrament a la capacitació 
contínua de metges, infermeres i altres 
professionals de la Salut perquè, amb la 
seva qualificació, contribueixin a la millo-
ra del conjunt del sistema sanitari.

458 estudiants 
es presenten a 
la 12a edició del 
Programa de 
Beques

En exclusiva per a les assegurades de 
l’entitat, i amb seu a l’Hospital de Barcelo-
na, ha entrat en funcionament un conjunt 
d’activitats orientades a acompanyar, 
aconsellar i apoderar la gestant i la seva 
parella durant l’embaràs i fins al postpart. 
Els cursos combinen teoria i pràctica i 
consten de 8 sessions que inclouen curs de 
preparació al naixement, grup de lactàn-
cia i sessions de sòl pelvià. S’ha dissenyat 
com un innovador complement i reforç 
de l’Àrea Maternoinfantil, que ja compta 
amb instruments experts com l’estudi de 
la fertilitat (Gravida), la consulta de l’em-
baràs de risc (CERI), el programa NADO 
(atenció postpart a domicili) o la pediatria 
del SUD, entre altres.

Nova consulta 
perinatal 
d’Assistència 
Sanitària

A C T U A L I T A T

Assistència Sanitària i l’Hospital de Barce-
lona han posat en marxa un pla especial 
que marca com a prioritat estratègica el 
control i minimització del dolor, segons 
l’evidència científica actual i en línia amb 
les tendències més recents d’humanització 
de l’atenció. Controlar l’intens dolor que 
alguns pacients experimenten els primers 
dies després d’una intervenció quirúrgica 
és molt important perquè ajuda a una 
recuperació més ràpida. L’Hospital de 
Barcelona ha creat i establert la Comissió 
Clínica Hospital sense Dolor, una unitat 
multidisciplinària perquè aquest sigui 
un objectiu de qualitat i una prioritat en 
el centre. També s’ha posat en funciona-
ment la Unitat del Dolor Agut (UDA), un 
dispositiu assistencial centrat en l’atenció 
integral als pacients.

Arrenca el 
programa per a 
l’Hospital sense 
Dolor

S E R V E I S S E R V E I S

A C T U A L I T A TS E R V E I S

Coincidint amb l’emergència del 
 coronavirus i la reivindicació d’un gran 
pacte per reformar el sistema sanitari, 
l’entitat ha ampliat fins al 2023 el conveni 
de col·laboració com a membre protector 
de  l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya i Balears. Les dues 
organitzacions defensen mesures per 
posar en valor la figura dels professionals, 
aprofundint en els objectius comuns de 
protecció i millora del sistema i l’impuls 
del premi Ramon de Teserach per a la 
promoció de la salut.

Assistència 
Sanitària 
renova l’acord 
amb l’Acadèmia 
de Ciències 
Mèdiques

 Assistència Sanitària s’ha compromès 
a mantenir els llocs de treball sanitaris 
i personal administratiu, promoure el 
teletreball i ampliar la plantilla mèdica i 
d’infermeria. A més, es va adherir al fons 
sectorial de 38 milions d’euros per prote-
gir els sanitaris que a tot l’estat espanyol 
s’enfronten a la COVID-19, amb la premis-
sa de protegir amb les màximes garanties 
aquells que tenen cura de les persones 
posant per davant la seva pròpia vida.
Alhora, s’ha desenvolupat un programa 
de col·laboració per al manteniment de 
les consultes mèdiques damnificades per 
la inactivitat, preservant la seva condició 

de servei essencial de la societat. Des del 
primer moment, va retribuir els honoraris 
mèdics de l’atenció telemàtica als pacients, 
com a mesura excepcional durant l’època 
de confinament i de tancament de les 
consultes mèdiques. A més, per pal·liar-
ne l’impacte i afavorir la recuperació, 
s’agiliten els terminis de liquidació de 
les prestacions realitzades i la concessió 
de bestretes amb càrrec a l’activitat futura 
i s’han establert complements COVID-19 i 
assegurances de salut per a autònoms.
L’Hospital de Barcelona, centre de referèn-
cia d’Assistència Sanitària, va incrementar 
la seva capacitat instal·lada, va ampliar 
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continuen en universitats catalanes 
els estudis que el 2017 van haver 

d’abandonar a causa dels conflictes 
armats en els seus països d’origen. 

i procedents del Líban segueixin 
participant en el programa impulsat 

per diversos departaments de la 
Generalitat i l’Agència de l’ONU 

per als Refugiats

nois i 
noies

Assistència Sanitària ha renovat 
un any més el conveni que 

els dona la cobertura mèdica 
necessària perquè els puguem 

acollir a casa nostra
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l’UCI amb 3 nous espais i va reorganitzar 
la seva activitat, mantenint amb nor-
malitat la cirurgia urgent i oncològica i 
suspenent –de forma temporal durant 
el pic de la pandèmia– tota la cirurgia 
programada, inclosa l’ambulatòria. També 
l’activitat obstètrica i de neonatologia van 
tenir continuïtat. Així, va poder atendre en 
50 dies prop de 600 pacients de COVID-19 
d’Assistència Sanitària. A més, va assumir 
cirurgia oncològica i urgent del Parc de 
Salut Mar i malalts crítics de coronavirus 
d’altres centres públics.

Els recents avenços en el diagnòstic i 
tractament d’algunes patologies, sumats 
als nous comportaments socials i el lleuger 
increment de casos detectats en el nostre 
entorn, han impulsat la creació d’aquest 
nou servei per a la població assegurada, 
que alhora funciona com a eina de pre-
venció. De forma ràpida, segura i confi-
dencial, personal expert en cada tipus de 
malaltia aconsellarà i resoldrà el problema 
en funció de les característiques de cada 
pacient.

Seguint la previsió epidemiològica, amb 
l’objectiu primer d’oferir la millor atenció 
mèdica al conjunt de la població, Assistèn-
cia Sanitària està en constant interlocució 
i cooperació amb el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya i amb la res-
ta d’autoritats sanitàries del país. D’aques-
ta manera, contribueix a articular l’atenció 
a les persones que presenten símptomes 
o conviuen amb altres persones afectades 
pel coronavirus i s’erigeix com a mecanis-
me addicional per evitar el col·lapse dels 
recursos sanitaris públics.


