21 d’agost de 2018
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA REFORÇA LA SEVA APOSTA PER LA FERTILITAT HUMANA
Nascut el 2010 sota l'empara d'Assistència Sanitària, el centre de reproducció assistida Gravida ha dut a
terme el projecte per incrementar la superfície de la seva seu a la planta 16 de l'Hospital de Barcelona.
L'augment d'activitat en els últims anys i l'objectiu de mantenir el servei personalitzat i especial per a cada
cas, ha empès a la direcció del centre a afrontar el repte d'augmentar l'espai de l'activitat.
Gairebé 1.000 m2 ocupa ara Gravida com a resultat de la intervenció, que duplica l'àrea dedicada a la
reproducció assistida. L'ampliació se centra en incorporar nous consultoris ginecològics per a visites i
seguiment, incrementar les zones d'administració i augmentar l'àrea de recovering i les sales d'espera,
tot això amb l'objectiu de mantenir i millorar la qualitat dels seus serveis i instal·lacions.
Actualment, Gravida disposa d'un equip de col·laboradors format per set ginecòlegs i cinc embriòlogues,
a més de les infermeres i auxiliars, així com personal administratiu. En total, més de 25 persones formen
la plantilla del centre, que des del seu naixement ha experimentat un creixement notable i sostingut per
poder oferir un millor servei a les seves usuàries.
Entre els punts forts de Gravida destaca el gran nivell professional del personal, els seus coneixements,
experiència i dedicació. També l'atenció personalitzada, ja que realitza un seguiment de cada cas de
manera singular i posant en valor el treball multidisciplinari. Així mateix, la seva infraestructura i
instal·lacions li han permès escalar posicions en l'àmbit de la fertilitat humana, especialment a causa de
la permanent inversió tecnològica en el laboratori. Tot això situa Gravida com un dels centres amb millors
resultats d'Europa.
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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