14 de juliol de 2016
EL BARÇA I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ESTRENEN UNA DE LES MÀQUINES DE RESSONÀNCIA
NUCLEAR MÉS POTENTS DEL MERCAT
L’aparell d’última generació l’ha proporcionat Toshiba Medical Systems i estarà disponible per a tots els
assegurats d’Assistència Sanitària
El Centre Mèdic del FC Barcelona, fruit de l'acord amb Assistència Sanitària i Toshiba Medical Systems
Europe, compta amb la tecnologia més avançada en el camp del diagnòstic esportiu. En aquest sentit,
demà divendres es posarà en funcionament la nova màquina de ressonància nuclear magnètica de
3Tesla, la més potent que té la firma japonesa, la qual és una de les més importants i potents del mercat.
Aquest aparell ajudarà a diagnosticar lesions musculoesquelètiques dels nostres esportistes encara amb
més precisió i celeritat, ja que la màquina estarà disponible 24 hores al dia i els 365 dies de l'any.
La màquina, instal·lada per Toshiba Medical Systems, l'ha de fer funcionar el personal d'Assistència
Sanitària. Aquesta relació entre el FC Barcelona, Toshiba Medical Systems i Assistència Sanitària, tots
dos patrocinadors oficials del Club, contribueix a millorar la prevenció de lesions, el diagnòstic i la
rehabilitació dels jugadors de les diferents seccions professionals i amateurs. Des de l'inici de l'acord amb
Toshiba Medical Systems, la marca japonesa ja ha proveït de 13 sistemes d'ecografia al Centre Mèdic
del Club.
També cal destacar que els assegurats d'Assistència Sanitària podran ser usuaris d'aquesta nova
màquina de ressonància nuclear magnètica, ubicada al Centre Mèdic del Club de la Ciutat Esportiva Joan
Gamper, en horari de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.
Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un
particular model d’autogestió 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.
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