
OFERTA DE SERVEIS COMPLETS A:

FILLS/ES PROCURADORS BARCELONA



QUI SOM?

Assistència Sanitària Col·legial (ASC) és una 

companyia especialitzada en assegurances de salut. 

Fundada el 1957. Líder a Barcelona. 

Destaca per oferir un servei de qualitat i comptar amb 

un ampli quadre mèdic amb més de 40.000 punts de 

consulta, centres mèdics i hospitals a tota Espanya. 

Tenim un pla constant de millora assistencial, com el 

Pla Oncològic, per a la millora del diagnòstic, el 

tractament i la qualitat de vida dels pacients, concert 

exclusiu amb l’Hospital de Barcelona o els Serveis 

d’Atenció a la Salut de la Dona i els Infants.







COBERTURES
· Medicina general i 

Pediatria: en consultori, a 

domicili i en hospitalització.

· Totes les especialitats 

mèdiques i quirúrgiques.

· Tècniques Especials de 

Diagnòstic.

· Odontologia: visites, 

neteges de boca, 

extraccions, radiografies i 

ortopantomografies.

· Tractament 

d’hemodiàlisi en els 

casos aguts i crònics.

· Planificació familiar: 

vasectomia i 

esterilització tubària.

· Logopèdia infantil i 

foniatria.

· Densitometria 

òssia.

· Material 

d’osteosíntesi.

•Psicologia per a adults fins 

als 65 anys.

•Psicologia infantil i de 

l’adolescència.

• Podologia: 12 sessions anuals.

•Servei de fisioteràpia i 

recuperació funcional.

• Medicina preventiva: 

Reconeixement ginecològic anual 

i diagnòstic precoç del càncer de 

mama. Diagnòstic precoç del 

càncer de còlon i recte.



COBERTURES

· Ecoendoscòpia digestiva.

· Ecobroncoscòpia (EBUS).

· Ressonància magnètica multiparamètrica de pròstata.

· Tècniques de diagnòstic de les arrítmies cardíaques.

· RM fetal.

· Biòpsia al buit de mama.

· Biòpsia transparietal de pròstata guiada per cartografia.

· Tècniques invasives de diagnòstic de la cardiopatia isquèmica: coronariografia.

· TC coronari, urgent i programat.

· Colonografia TC.

TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA D’ALTA COMPLEXITAT



Cobertura en cas d’hospitalització:

Hospitalització 

Quirúrgica i Mèdica: 

Sense límit temporal, 

en habitació individual 

i pensió completa per 

a l’acompanyant. 

L’UCI o Unitats 

Coronàries tampoc 

tenen límit temporal.

Hospitalització per 

parts: Estada en 

habitació individual, 

pensió completa per 

a l’acompanyant, 

servei d’atenció als 

nounats i assistència 

pediàtrica. 

Hospitalització 

Psiquiàtrica: 

Màxim de 90 dies 

per any natural. 

No cobreix 

l’acompanyant en 

clínica.

HOSPITALITZACIÓ



L’Hospital de Barcelona és una entitat 

privada, propietat d’SCIAS, construït per 

tal de satisfer en exclusiva les necessitats 

d’hospitalització i urgències dels 

assegurats d’Assistència Sanitària.

La missió de l'Hospital de Barcelona és 

atendre els assegurats d'Assistència 

Sanitària, amb els metges que aquests 

han triat lliurement, en règim 

d'hospitalització, urgències o cirurgia 

ambulatòria.

HOSPITAL DE BARCELONA



Les pacients disposen d’una sala de dilatació individual on poden romandre amb el seu 

acompanyant en tot moment.

Compta amb la presència de ginecòleg, llevadora i neonatòleg les 24 hores del dia.

Disposa d’una àrea d’atenció immediata i reanimació del nadó integrada a la sala de 

parts.

ATENCIÓ AL PART

PROGRAMA NADÓ
Els nous pares poden disposar de la visita al seu domicili d'una infermera especialitzada en 

neonatologia durant els primers dies de vida del seu nadó, que els assessorarà en els aspectes 

bàsics de l'atenció al nounat, com ara alletament, cura del cordó umbilical, higiene, etc.

També inclou atenció telefònica per a resolució de dubtes.

NEONATOLOGIA

El vostre nadó serà atès per un equip mèdic, d'infermeria i d'altres professionals 

especialitzats en les cures de nadons amb diferents tipus de malalties. L’equip ofereix 

tractament de suport individualitzat, centrat en el desenvolupament i en la família, en un 

entorn tecnològicament avançat i amb la infraestructura adequada.

Un cop la mare rep l'alta, es posa a la seva disposició una habitació individual mentre el 

nadó resti ingressat.



Lliure elecció de metge. 

Servei d'Urgències Domiciliàries 

(SUD). 

SCIAS - Hospital de Barcelona.

Programa NADÓ.

Unitat d'Atenció a l'Embaràs de Risc.

SERVEIS EXCLUSIUS

Clínica d'Atenció Integral al Viatger 

d'Assistència Sanitària (CAIVAS).

Servei d’Oncologia 

d'Assistència Sanitària. 

Programa d'Atenció al Pacient 

Pluripatològic (PAPPA).

Programa de segona opinió mèdica. 



El Servei d'Oncologia funciona amb oncòlegs altament especialitzats en cada tipus de tumor, que 

proporcionen als seus pacients la millor atenció possible segons els coneixements actuals.

ONCOLOGIA

Comitè d'Enllaç d'Oncologia

La funció del CEO és coordinar l'actuació de tots els 

professionals del quadre mèdic, de forma que els pacients 

tinguin les millors oportunitats possibles.

Primera decisió terapèutica

El pronòstic del càncer depèn, en part, de la primera decisió que 

es pren sobre el tractament a seguir. Per aconseguir que 

aquesta primera decisió sigui la més encertada possible, cal 

coordinar totes les especialitats implicades en cada cas. Les 

decisions que es prenguin han de ser consensuades i basades 

en els últims coneixements relatius a cada tipus de tumor.



En cas d'urgència, el Servei d'Urgències Domiciliàries 

(SUD) us atendrà en mitja hora, si truqueu des de la ciutat 

de Barcelona, i tres quarts d'hora si ho feu des de la resta 

de poblacions de la província de Barcelona.*

El SUD és un servei d'SCIAS exclusiu per als assegurats 

d'Assistència Sanitària que, des del 1988, any de la seva 

creació, ha fet més d'un milió de visites a domicili.

URGÈNCIES DOMICILIÀRIES

*32 minuts resposta mitjana a la ciutat de Barcelona durant els últims 5 

anys i 41 minuts a la resta de poblacions.



RESSONÀNCIA MAGNÈTICA FCB-AS

El FC Barcelona i tu, COMPARTINT LA TECNOLOGIA MÈDICA MÉS AVANÇADA

Situat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el nou centre de ressonància magnètica 

d'Assistència Sanitària posa la tecnologia més important i avançada a disposició dels 

jugadors del Barça, però també a la dels nostres assegurats. D'aquesta manera, tant 

el club com Assistència podran diagnosticar lesions i anomalies amb més precisió i 

rapidesa.

CLÍNICA D’ATENCIÓ INTEGRAL AL VIATGER

L'objectiu de la Clínica d'Atenció Integral al Viatger és disminuir el risc de posar-se 

malalt durant un viatge planejat.

El consell mèdic ha de formar part dels preparatius de qualsevol viatge, 

principalment quan es visiten determinats països, perquè aporta els coneixements 

necessaris per protegir la salut i minimitzar el perill de contraure algunes malalties.



Assistència Sanitària ha concertat els serveis d'urgències de l’Hospital de 

la Cerdanya. Per poder utilitzar-los només caldrà que s'identifiqui amb la 

targeta d'assegurat d'Assistència Sanitària.

Amb més de 650 centres concertats i 120 oficines a tota Espanya, li 

garantim l’assistència en tota classe de malalties o lesions cobertes per 

l’assegurança a través de la xarxa nacional de l’entitat ASISA.

ASSISTÈNCIA RESTA D’ESPANYA

ASSISTÈNCIA EN VIATGE
Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització, repatriació, etc.

Si a conseqüència d’una malaltia o d’un accident l'ASSEGURAT necessita assistència mèdica, quirúrgica, 

farmacèutica o hospitalària, ASC es farà càrrec de:

a) Les despeses i els honoraris mèdics i quirúrgics.

b) Les despeses farmacèutiques prescrites per un metge.

c)      Les despeses d’hospitalització.

La quantitat màxima coberta per ASSEGURAT pel conjunt d’aquestes despeses que es produeixin a 

l’estranger és de 15.000 euros.

ASISA

Miguel Ángel, 7

28010 MADRID

Tel: 91 991 19 99

Correo electrónico:

admon.madrid@asisa.es

Para consultar el cuadro médico: 

http://www.asisa.es

mailto:admon.madrid@asisa.es
http://www.asisa.es/centros-medicos?menuTop=true


PRIMA PER A 

FILLS/ES PROCURADORS de BARCELONA

La prima mensual per al 2021 és de: 

De 0 a 29 anys: 54,90€

Amb la targeta d’assegurat podrà visitar qualsevol dels nostres 

facultatius sense autorització prèvia, tret dels casos en què el 

servei exigeixi la prescripció d’un metge o necessiti autorització 

expressa prèvia. 

Així mateix, els assegurats adquireixen talons electrònics que 

els serveixen per utilitzar els diferents serveis que necessitin. 

El preu dels talons és d’1,50€ cadascun. 



GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ.


