PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU
L’assistència mèdica garantida a la pòlissa només la prestarà el centre mèdic o facultatiu de la llista
adjunta i concertat per ASISA.
En cas de lesió, s’hauran de seguir els següents passos:
1. El nen/a accidentat/da ha d’estar inscrit en el Programa Playoff i tenir la fitxa degudament
tramitada. El Consell Esportiu de L’Hospitalet no es farà càrrec en cap cas de la tramitació de cap
comunicació d’accident si no s’ha inscrit al/la participant de manera prèvia.
2. Omplir degudament el document de comunicació d’accidents, que haurà de ser signat i/o
segellat pel club o entitat organitzadora esportiva corresponent i enviat a ASISA.
3. Un cop emplenada la documentació, hi ha dues opcions:
a. Si es tracta d’una urgència, es podrà dirigir directament a un centre concertat per
urgències (màxim dins les 24 hores successives a l’accident), presentant físicament el
document de comunicació d’accidents en el moment de l’arribada al centre d’atenció
mèdica. En cas de no poder lliurar el document en el moment de l’assistència, ho podrà
fer posteriorment. S’haurà d’identificar com a esportista del Consell Esportiu
L’Hospitalet, i és molt important que presenti sempre el DNI. En cas de no tenir-ho (no
és obligatori fins als 14 anys), que presenti el Catsalut.
b. Si no es tracta d’una urgència, es podrà programar una visita concertada amb un
especialista, sol·licitant ell mateix la cita amb el centre que realitzarà la prestació.
En ambdós casos, el centre o entitat al qual pertany l’esportista accidentat, haurà d’enviar el
document de comunicació d’accidents a ASISA (degudament emplenat) a l’adreça electrònica:
deportivas.barcelona@asisa.es, També serà necessària autorització prèvia per a tots els actes mèdics
de seguiment de la lesió, mitjançant el lliurament d’un taló.
L’assegurat/da podrà trucar al 91.991.24.40 per informar-se dels centres concertats.
En cas de requerir trasllat en ambulància s’ha de trucar al 900.900.118.
En cas d’urgència vital, s’haurà de dirigir al centre més proper i ASISA posteriorment es farà càrrec
de l’assistència rebuda en el centre receptor de l’assegurat/da.
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