13 d’abril de 2016
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ESTRENA UNA FLOTA 100% HÍBRIDA
PER AL SERVEI D’URGÈNCIES DOMICILIÀRIES
 El Camp Nou acull la presentació dels vehicles, que han estat escollits prioritzant
l’ecosostenibilitat i l’adaptació a la conducció urbana.
Aquest matí s’ha presentat a les instal·lacions del
Camp Nou la nova flota del servei d’urgències
domiciliàries

(SUD)

d’Assistència

Sanitària,

integrada per 24 híbrids. Els nous cotxes, que
entraran en servei el proper dilluns i recorreran una
mitjana de 35.000 quilòmetres cada any, suposaran
un estalvi del 50% de combustible i una reducció del
21% de les emissions. Són utilitaris amb consums a
l’entorn dels 3 litres que, sobretot, circularan per entorns urbans.
Des de la seva creació, l’any 1988, els cotxes del SUD han recorregut més de 18 milions de quilòmetres
(800.000 el 2015) i s’han atès 1.686.950 casos d’urgència. En concret, durant l’any 2015, els 135 metges
van visitar 71.218 pacients distribuïts entre Barcelona ciutat (60%) i comarques (40%), ja que el servei
opera a tota la província de Barcelona.
El SUD d’Assistència Sanitària és un dels factors diferencials de l’oferta de l’entitat i, any rere any, els
seus indicadors mostren una progressió positiva dels índexs de satisfacció dels usuaris i la reducció
substancial del temps d’atenció dels casos –al voltant de 30 minuts a la ciutat de Barcelona–. Amb
l’objectiu de contribuir a millorar els estàndards de qualitat que registra, s’ha renovat la flota que presta
el servei.
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.
Oriol Conesa – Marta Liñán
t-932.388.080
mail: oriol@nal3.com // marta@nal3.com

