20 de juny de 2018
31 PROFESSIONALS DE LA SALUT REBEN LES BEQUES ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN EL SEU
10è ANIVERSARI
El passat 14 de juny, va tenir lloc la cerimònia de cloenda del desè Programa de Beques Assistència
Sanitària per a Professionals de la Salut. Corresponent al curs acadèmic 2017-18, quan es compleixen 10
anys de la creació d'aquest ambiciós projecte, aquesta edició ha significat la consolidació definitiva d'una
iniciativa que, impulsada en solitari per l'entitat, ha anat adquirint prestigi any rere any. 31 estudiants de
màster i postgrau de l'àmbit de la Salut van rebre els seus diplomes acreditatius de mà dels presidents
d'Assistència Sanitària, Dr. Ignacio Orce, i SCIAS, M. Teresa Basurte. L'acte va ser precedit d'un discurs
acadèmic del Dr. Miquel Gómez, adjunt a Direcció Mèdica de l'Hospital de Barcelona, que va embastar un
interessant anàlisi sobre com serà l'anomenat "hospital del futur".
Aquest any s'han rebut 276 sol·licituds, entre les quals s'ha dut a terme una estricta selecció per determinar
qui són els candidats recompensats per haver apostat per realitzar un màster o postgrau que els ajudi a
millorar en l'exercici de la seva professió. Finalment, la dotació distribuïda entre els estudiants ha estat de
30.144 euros, que sumen un total de més de 280.000 acumulats des d'aquell llunyà curs 2008-09.
Els becats provenen de camps diversos, amb predomini de la infermeria i la biologia. D'acord amb aquesta
dada, les àrees triades per impulsar la seva formació són variades, tot i que despunten lleugerament el
tractament de les urgències i emergències i la infermeria quirúrgica. La resta posen el focus en disciplines
com la immunologia, anestèsia i reanimació, salut pública, neurociències...
Sobretot en el context econòmic actual, la comunitat universitària i entitats com els col·legis professionals
demanen el reconeixement a la importància de la seva tasca i la implicació de tots els agents que, en aquest
cas concret, vetllen per la salut de les persones. Assistència Sanitària, com a entitat formada per metges
seguint el model del cooperativisme sanitari, va recollir el missatge fa ja 10 anys i el va assumir com a propi
posant en marxa un programa de beques que compta amb el reconeixement mèdic i acadèmic per la seva
dotació i el rigor en el procés de selecció dels estudiants.
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Com a entitat formada per metges, Assistència Sanitària sempre ha defensat que, per sobre de qualsevol
altre factor, la base d'una atenció de qualitat són els professionals que la fan possible. Per aquesta raó,
l'entitat posa a disposició de tots els estudiants de l'àmbit de la salut un programa d'ajudes per a completar
la seva formació i millorar en la pràctica professional. Des de la seva creació, s'han rebut 2.016 sol·licituds
i s'han lliurat 295 beques.
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.

Oriol Conesa – Marta Liñán
t-932.388.080
mail: oriol@nal3.com // marta@nal3.com

