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L’HOSPITAL DE BARCELONA RENOVA L’ÀREA MATERNOINFANTIL 

 

 El grup sanitari cooperatiu inverteix 4,5 milions d’euros i reforça una àrea estratègica. 

 A l’Hospital de Barcelona, que realitza més de 1.000 parts a l’any, treballen al voltant de 250 

ginecòlegs. 

 

Amb l’objectiu de seguir impulsant un àmbit de summa importància, Assistència Sanitària i SCIAS han 

aprovat destinar una ambiciosa partida del seu pla d’inversions a la remodelació de la planta d’obstetrícia, 

que millorarà la dotació d’equips i renovarà espais; totes les habitacions i zones comunes seran objecte 

d’una transformació a fons per actualitzar l’arquitectura d’interiors. Així, als 2,5 milions d’euros d’inversió 

anual en la millora de l’Hospital de Barcelona s’hi sumaran 2 milions d’euros més amb aquesta finalitat. 

 

El concepte de cures centrades en la família ha forjat un nou enfocament en el maneig del nadó que 

reconeix els pares i la família com una referència permanent en la vida del nen, fins i tot en el període 

d’hospitalització. És per aquesta raó que la reforma estructural de la unitat tindrà en compte l’adaptació 

als canvis que es produeixen en les cures d’aquests pacients nounats. 

 

D’altra banda, la incorporació del diagnòstic per tomosíntesi i la implantació del servei de puericultura a 

domicili per a les assegurades d’Assistència Sanitària també contribuiran a potenciar l’àrea 

maternoinfantil. Junt amb iniciatives com la posada en marxa de la Consulta de l’Embaràs de Risc, la 

creació del centre de reproducció assistida Gravida, la implantació de les urgències pediàtriques a l’Hospital 

de Barcelona, la millora tecnològica en l’assistència neonatal i la celebració anual de la jornada sobre 

patologia de l’embaràs, aquesta nova aposta mostra el compromís d’Assistència Sanitària de proveir 

atenció mèdica de la màxima qualitat en l’àrea maternoinfantil. 

 

Prop de 250 ginecòlegs treballen a l’Hospital de Barcelona que, des de la seva obertura, compta amb 

una potent àrea maternoinfantil dedicada a les cures de la dona embarassada i els seus nadons. Durant 

aquests més de 25 anys s’ha consolidat un equip professional altament especialitzat en l’atenció de tots 

els aspectes relacionats amb l’àmbit de la perinatologia: a partir del moment en què la gestant ingressa 

a l’hospital per qualsevol problema relacionat amb el curs de l’embaràs, un equip format per obstetres, 

llevadores, neonatòlegs i infermeres activa el protocol per atendre la pacient i treballar de forma 
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coordinada per garantir la màxima qualitat assistencial a la gestant i al nounat. L’Hospital de Barcelona 

registra mes de 1.000 naixements cada any. 

 

L’Hospital de Barcelona i l’asseguradora mèdica Assistència Sanitària formen el cooperativisme sanitari 

integral, un particular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa més de cinquanta anys i basat en 

la igualtat dels metges i els usuaris en els òrgans de decisió i govern. Actualment, Assistència Sanitària 

compta amb prop de 200.000 assegurats (165.000 dels quals són socis de SCIAS) i un quadre facultatiu 

format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, l’entitat és partner mèdic oficial del FC 

Barcelona. 


