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PPrreesseennttaacciióó::  jjaa  tteenniimm  1100  aannyyss  
 
En 2017 hem complint 10 anys de funcionament, consolidant-nos com a Hospital de referència i superant-nos dia a dia a la recerca de la millor assistència 
sanitària i tracte possible als ciutadans. 

Aquest any s’han mantingut i reforçat la integració i fiançament dels projectes duits a terme al 2016, com el Projecte Kronos, PCC/PCA i els relatius a 
temes de cronicitat.   

S’ha fet un gran esforç col·lectiu per tal de reduir la espera dels pacients, tant per l’accés a consultes externes com per la realització d’intervencions 
quirúrgiques. 

Hem desenvolupat noves eines i sistemes pel funcionament quotidià (APP de Catàstrofes), la qual cosa ens ha permès millorar l’eficàcia i eficiència de les 
prestacions assistencials.  

L'Hospital comarcal d'Inca, en el seu 10è aniversari,  és sense cap dubte el referent en sanitat de l’àrea de tramuntana, amb la coordinació i el suport 
d’Atenció Primària i el Sector Social de la comarca.  

Per  dur a terme millores en l’assistència sanitària dels nostres pacients, s’ha dotat a l’hospital de més recursos tant materials com humans. Destaquem 
sobretot, l’increment de la plantilla en categories assistencials com, Facultatius, Infermeres, Auxiliars d’Infermeria i Fisioterapeutes. Categories 
fonamentals per a l’activitat assistencial, cosa que ens ha permès reforçar el personal a Urgències i Hospitalització, agilitzant i millorant l’atenció sanitària 
als nostres usuaris. 

Hem augmentat l’atenció sanitària fora de la jornada ordinària, flexibilitzant l’accés dels nostres pacients i reduint les esperes per a qualsevol tractament 
mèdic.  

Destacar que al 2017 es va finalitzar el projecte de creació d’una APP de Catàstrofes, un projecte innovador i d’una gran utilitat, el que ens ha suposat  un 
reconeixement nacional i autonòmic, concedint-nos premis com, el Premi d’Innovació i Tecnologia de la Conselleria de Salut de les Illes Balears. 

En quan a l'activitat assistencial, s’ha mantingut respecte a l’any anterior presentant uns nombres molt similars. Al departament de Radiologia s’han 
incrementat considerablement les ecografies i puncions  en un 20%. Destacam per damunt de la resta, l’augment de tractaments i sessions al departament 
de Fisioteràpia, amb un increment del 18,94%, com a conseqüència de l’increment de plantilla i la realització d’activitat en jornada extraordinària. 

Dades que reflecteixen la tasca de totes i cada una de les persones que treballen en aquest Hospital, de les que estic, tant professionalment com 
personalment, molt orgullosa.  

Soledad Gallardo Bonet 

Directora Gerent  

LLaa  nnoossttrraa  eessttrruuccttuurraa::  CCaarrtteerraa  ddee  SSeerrvveeiiss  
  

Àrea Mè d ica À re a Qu irú rgi ca Ho spita l d e  Dia Serve is  Cen tra ls

A pare ll  D ige st iu Ane stè sia i Rean im ac ió Trac tam en ts m è dics Anàlisis  c lín iq ue s

Ca rd io lo g ia C i rurg ia  G en e ral i  D igest iva Trac tam en ts o nco he m atolò g ics H e m ato lo gia

E n do crin olo g ia  i N u tr i ció D erm atolog ia Trac tam en ts p siq uiàt ri cs M icrob io lo g ia

M e dicina In terna G ine co lo g ia H e m od ià l isi Imm unolog ia

N e frolog ia O fta lmo lo g ia B ioq uím ica

N e uro lo gia Otorino lar ingo lo gia Anato m ia Patològ ica

Ob stet ríc ia Traum atolo g ia Farm àcia  H osp it alàri a

On colog ia U rolog ia H em atolog ia  i H e m oteràp ia

P e diatri a Àrea d’ Urgè nc ies i  Crí tics Radiolog ia

P n eu m o log ia M ed ic ina In te n siva To m og rafi a com p u tad a

P siq u iatr ia U rgèn cie s H osp it alà ries M am ografi a

Re um ato lo gia Rad iolo g ia  co nve nc ional

Ortop an to m og rafia

Te le com and am ent

E cografi a

Re ssonànc ia  ma gnè ti ca

Me dic ina P reve n tiva

Reh ab il itació
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QQuuèè  ffeeiimm::  lleess  ddaaddeess  aassssiisstteenncciiaallss  

 

 
La cobertura poblacional a l’any 2017 era de 124.626 pacients, la xifra ha 
augmentat en 2.627 pacients respecte a l’any anterior.  
 
Hem registrat 63.225 urgències, que suposa un augment del 3% respecte al 
2016, de les quals han estat ingressades 5.834. Hem passat d’atendre 168 
urgències diàries a 173.  
 
Respecte a les Consultes Externes, s’han reduït el nombre de primeres 
consultes respecte a l’any 2016 en un 2,69%, passant de 52.245 a 50.837. 
No obstant això, hem augmentat el nombre de segones visites en un 5,47%, 
passant de 104.032 en el 2016 a 109.725 en el 2017. Cal indicar l’augment 
de l’activitat en jornada extraordinària.  
 
Pel que fa a l’hospitalització pràcticament hem mantingut el nombre 
d’altes hospitalàries, disminuint les estades, cosa que millora l’estada 
mitjana. La complexitat ha disminuït respecte a l’any passat, possiblement 
debut al canvi de criteris en la codificació dels informes d’alta.    

 
 

 
L’activitat quirúrgica ha disminuït en un 8,03%, principalment per la 
disminució de les intervencions ambulatòries, mantenint les intervencions 
hospitalitzades. També, com en consultes , cal indicar la realització 
d’activitat en jornada extraordinària, normalment d’horabaixa.  
 
A Radiologia destaquem l’augment considerable de l’activitat en les 
prestacions d’ecografies i puncions, un 21,31% i 18,26% més, 
respectivament. 
 
Respecte al nombre de parts, pràcticament les dades son paregudes al 
2016, reduint lleugerament les cesàries en un 1,26%.  
 
A l’apartat d’altra activitat, destaquem que a Gabinets, Diàlisis i 
Fisioteràpia torna a augmentar l’activitat. Destaquem l’augment significatiu 
en l’activitat de Fisioteràpia i Rehabilitació la qual puja en un 18,94%, 
debut a la realització de peonades en jornada extraordinària. 

  
EEnn  qquuèè  iinnvveerrttiimm::  aaccttiivviittaatt  eeccoonnòòmmiiccaa  

 
Una despesa acumulada d’uns 65,8 milions d’euros.  
 
Hem augmentat la despesa per pacient en un 3,97%, passant de 508,57€ a 
528,74€ de despesa per Targeta sanitària. La despesa de personal ha augmentat 
un 8,28%. La despesa de capítol II és pràcticament idèntica a la de l’any anterior  
 
Pel que fa a les inversions, aquestes han augmentat en un 39,61% respecte a les 
de l’any anterior, lo que ens a permès l’actualització i millora d’aparells 
assistencials bàsics.  

Urgències 2017 2016 Increment Radiologia 2017 2016 Increment

Urgències Registrades 63.225 61.375 3,01% Ecografies 11.950 9.851 21,31%

Urgències Ingressades 5.834 5.851 -0,29% Mamografies 1.397 1.450 -3,66%

Percentatge d'urgències ingressades 9,20% 9,53% -3,46% Puncions 272 230 18,26%

Urgències per dia 173 168 2,98% Radiologia convencional 60.795 59.119 2,83%

Pressió d'urgències 76,10% 76,93% -1,08% Telecomandament 433 389 11,31%

Consultes Externes 2017 2016 Increment Imatge 1.504 1.562 -3,71%

Primeres consultes mèdiques 50.837 52.245 -2,69% Ortopantomografies 1.219 1.347 -9,50%

Segones consultes mèdiques 109.725 104.032 5,47% Rossonàncies magnètiques 6.896 6.999 -1,47%

Rati entre primeres i segones consultes 2,20 1,99 10,55% Tomografies computades 7.410 7.249 2,22%

% primeres procedents d'AP 57,00% 56,67% 0,58% Altres 8 5 60,00%

Hospitalització 2017 2016 Increment Parts 2017 2016 Increment

Altes 8.113 8.150 -0,45% Nombre total de parts 863 872 -1,03%

Estades a l'alta 46.285 47.443 -2,44% Percentatge de cesàrees 18,54% 19,80% -1,26%

Index d'ocupació 77,30% 78,39% -1,39% Altres 2017 2016 Increment

Mitjana de pes 0,72 1,36 -47,34% Gabinets 64.047 63.595 0,71%

Activitat Quirúrgica 2017 2016 Increment Fissioteràpia 97.560 82.022 18,94%

Nombre total d'intervencions 6.610 7.187 -8,03% Sessions de diàlis i 6.402 6.277 1,99%

Intervencions quirúrgiques hospitalitzades 2.381 2.362 0,80% Sessions Hospital de Dia Mèdic/Onc 5.061 4.940 2,45%

Intervencions quirúrgiques ambulatòries 4.229 4.825 -12,35% Sessions Hospital de Dia Psiquiàtric 3.490 3.190 9,40%

% intervencions quirúrgiques ambulatòries 63,98% 75,10% -14,81%

Intervencions per cada 1.000 habitants 53,04 58,91 -9,97%

Despeses 2017 2016 Increment

Despeses efectuades 65.895.269,70 € 62.045.827,33 € 6,20%

Import per pacient adscrit 528,74 € 508,58 € 3,97%

Despesa del personal 42.917.623,01 € 39.637.515,21 € 8,28%

Consum de materials, medicaments i serveis 21.834.397,67 € 21.589.435,78 € 1,13%

Inversions 1.143.249,02 € 818.876,34 € 39,61%
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QQuuèè  tteenniimm::  rreeccuurrssooss  ffííssiiccss                                                QQuuii  ssoomm::  PPllaannttiillllaa  RRRRHHHH  
   

 
Pel que fa a la plantilla de l’Hospital, 
hem augmentat el nombre de 
treballadors en un 6,45 % respecte a 
l’any passat. L’augment, principalment, 
és debut a l’increment en la plantilla  del 
personal d’Infermeria. També destaquem 
el creixement en les contraccions de 
Facultatius i Fisioterapeutes, reforçant 
l’atenció assistencial en serveis 
fonamentals de l’Hospital, cosa que ens a 
permès reduir l’espera dels pacients.  
 

  
  
 
Pel que fa als recursos físics, cal remarcar la remodelació que s’ha fet a 
l’hospital a la part ambulatòria amb les reformes a sales de consultes 
externes, l’important inversió en compra de nous aparells sanitaris i 
adquisició de nous   sistemes d’energia renovable.  
  

  
  
  
  
EEll  nnoossttrree  oobbjjeeccttiiuu::  lleess  ppeerrssoonneess    

     
  
 
 
 
L’àrea d’influència de l’Hospital Comarcal d’Inca està integrada per 6 centres de salut i 20 
unitats bàsiques de salut, que atenen aquest una població de 124.626 persones. Aquestes són: 
 
- Inca: Lloseta, Selva, Escorca, Moscari, Caimari, Biniamar, Mancor de la Vall, Sa Calobra i 

So na Monda. 
- Pollença: Port de Pollença. 
- Safrà (Alcúdia): Port d’Alcúdia. 
- Torrent de Sant Miquel (Sa Pobla): Búger i Campanet. 
- Marines (Muro): Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra de Marina. 
- Es Pla (Sineu): Costitx, Lloret de Vista Alegre, Llubí i Maria de la Salut. 

 
L’increment de targetes respecte a l’any passat ha estat d’un 3%, mantenint-se la piràmide 
poblacional molt similar a la dels darrers anys. Destacam principalment l’augment de població 
de més de 90 anys i l’increment significatiu, en més de 1.700 persones, dels 40 i 64 anys. Tot 
això, en consonància en l’increment generalitzat de la població a Mallorca. 


