18 de maig de 2018
EL CAP DEL SERVEI D’ONCOLOGIA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA REP EL PREMI A
L’EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL DEL COL·LEGI DE METGES
El Dr. Eugeni Saigí, cap del Servei d'Oncologia d’Asssistència Sanitària, va rebre ahir de mans del
president del Col·legi de Metges de Barcelona, Dr. Jaume Padrós, el reconeixement dels facultatius
catalans a l'"excel·lència, recorregut professional, honestedat, compromís , altruisme i integritat ", tal com
resen les bases que regulen els premis. Inclòs en la promoció de 50 metges o equips assistencials
distingits el 2017, el Dr. Saigí és el responsable d'un servei d'Assistència Sanitària integrat per experts
de diferents especialitats que proporcionen una atenció multidisciplinària organitzada per àrees de
patologia.
El 2016 va ser el Dr. Frederic Costa-Jussà, consultor del Servei de Neurologia de l'Hospital de Barcelona
i metge d'Assistència Sanitària, qui va rebre aquest mateix guardó. I, també fruit del treball independent
del Col·legi de Metges, des de 2015 la pròpia asseguradora encapçala el rànquing de les companyies de
salut, elaborat tenint en compte les respostes dels col·legiats en una sèrie d'enquestes de qualitat.
Els Premis a l'Excel·lència Professional es concedeixen anualment des de 2004 a criteri dels jurats
constituïts per metges de reconegut prestigi, i són el reconeixement de la professió mèdica als
professionals i equips assistencials que han destacat per una trajectòria exemplar amb un exercici de la
màxima qualitat i per l'enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic.
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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