22 de febrer de 2017
JA ESTÀ DISPONIBLE LA WEB DEL CLUB DOCTOR ESPRIU
La política d'actualització constant i renovació digital d'Assistència Sanitària ha aconseguit una nova fita
amb la recent publicació de la pàgina web del Club Doctor Espriu, el punt de trobada i oci pensat per als
metges de l'entitat. El nou concepte per compartir experiències amb amics i companys de professió no es
limita a les parets del seu flamant local social, sinó que va més enllà i organitza activitats esportives a l'aire
lliure i sortides culturals, i ara també disposa d'una plataforma a la xarxa accessible per a tots els membres
de la gran família d'Assistència Sanitària.
El portal del Club Doctor Espriu és un aparador obert on consultar la seva programació completa d'activitats,
a les quals tots els metges d'Assistència Sanitària poden inscriure's mitjançant un codi d'usuari personal. A
la seva àrea privada també es pot accedir a altres serveis, com la reserva de l'espai gastronòmic. A més,
la web permet conèixer les instal·lacions de la seu del Club i, en el seu apartat d'actualitat, informa de
notícies d'interès per als seus usuaris.
En una secció específica, la web conté tota la informació corporativa del Montepío d'Assistència Sanitària,
la mutualitat exclusiva i obligatòria dels metges representants de la companyia i associats de la cooperativa.
El seu objectiu és oferir una sèrie de prestacions i ajudes que cobreixin els infortunis recollits en els seus
estatuts i reglaments i, alhora, és el responsable del Club Doctor Espriu.
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. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.
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