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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ÉS L’ASSEGURADORA MÉS BEN VALORADA PELS METGES
• El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) publica els resultats d’una enquesta realitzada
entre els 6.000 metges que treballen a temps parcial o complet a la medicina privada.
• Assistència Sanitària encapçala el rànquing de les companyies de salut elaborat tenint en
compte el criteri mèdic.
En l’enquesta de qualitat que ha dut a terme el COMB s’han analitzat diversos aspectes, com la facilitat
per encarregar una prova mèdica i prescriure un tractament, les condicions de treball dels professionals,
la relació que tenen amb les companyies d’assegurances, la retribució que reben, l’agilitat de les entitats
en la gestió dels tràmits burocràtics i, entre altres aspectes, els diversos tipus de pòlisses del sector. Com
en les edicions anteriors de l’estudi, la primera posició correspon a Assistència Sanitària.

A Catalunya, al voltant de 6.000 metges treballen en el sector de les assegurances sanitàries, dels quals
el 59% és la seva activitat principal, segons dades de l’enquesta. Les entitats d’assegurança lliure donen
servei a més de 2 milions de persones. El Col·legi de Metges de Barcelona també ha donat a conèixer
un full informatiu sobre “Què cal saber sobre les assegurances sanitàries privades” i ha presentat l’Oficina
d’Informació al Ciutadà sobre mútues, que es gestionarà amb la col·laboració de la Coordinadora
d’Usuaris de la Sanitat.

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un
particular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa més de cinquanta anys i 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. A més, és partner
mèdic oficial del FC Barcelona.
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