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Presentació
L’any 2011 la Fundació Hospital Comarcal d’Inca, d’ara endavant HCIN, ha continuat escrivint la
seva història, tot just a punt de complir el seu primer lustre. Malauradament, la crisi econòmica
que patim actualment també ha estat un dels eixos que han caracteritzat l’any passat.
En aquesta memòria es pot comprovar que l’HCIN no va ser l’any 2011 aliè a les dificultats que es
deriven d’aquesta crisi. Només, entre d’altres dades que deixen palès els seus efectes, observar
que al llarg de l’any passat minvà el nombre de naixements en un centenar, respecte l’any
anterior.
No obstant això, és just subratllar que aquestes adversitats també han servit per deixar evidència
que l’HCIN ha aconseguit consolidar-se al llarg d’aquest primers 5 anys. Un clar exemple ha estat la
professionalitat i el compromís, envers la qualitat, eficàcia i eficiència, de les prestacions
sanitàries dispensades per les diferents unitats assistencials dels treballadors d’aquest centre
hospitalari.
Per aquesta raó, el balanç d’aquest últim any ha estat positiu, perquè per a l’HCIN les amenaces
derivades de la crisi econòmica s’han convertit en reptes i en l’oportunitat de demostrar la
diligència i la feina ben feta de tot l’equip de treballadors d’aquest centre. Un esforç que ens ha
fet avançar i millorar en la gestió de l’hospital de referència de les 116.890 persones a les quals
dóna cobertura sanitària.
Per últim, reiterar que l’HCIN, dia rere dia, treballà el 2011 amb una única meta: continuar
vetllant i tutelant la salut dels habitants dels municipis als quals dóna cobertura sanitària. Una
tasca que els mateixos ciutadans així ens ho encomanaren, doncs l’obertura d’aquest centre
hospitalari d’aguts constituí la resposta al seu clam de gaudir de la cartera de serveis sanitaris que
s’ofereixen actualment a aquest hospital comarcal.

La nostra estructura: cartera de serveis
Àrea Mèdica

Àrea Quirúrgica

Hospital de Dia (HD)

Serveis Centrals

Aparell Digestiu

Anestèsia i Reanimació

Tractaments mèdics

Cardiologia

Cirurgia General i Digestiva

Tractaments oncohematològics

Dermatologia

Ginecologia

Tractaments HD psiquiàtrics

Endocrinologia

Oftalmologia

Hemodiàlisi

Medicina Interna

Otorinolaringologia

Anàlisis Clíniques
Hematologia
Microbiologia
Immunologia
Bioquímica

Nefrologia

Traumatologia

Pneumologia

Urologia

Neurologia

Àrea d'Urgències i Crítics

Obstetrícia

Medicina Intensiva

Oncologia

Urgències

Pediatria
Psiquiatria
Rehabilitació

Anatomia Patològica
Farmàcia
Hematologia i Hemoteràpia
Radiologia
TC
Mamografia
Radiologia convencional
Ortopantomogafia
Telecomandament
Ecografia
RM
Medicina Preventiva
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Què feim: les dades assistencials
Urgències

Increment

Radiologia

2011

2010

Increment

52.538

1%

Ecografies

9.625

10.108

-5 %

5.456

-3 %

Mamografies

1.134

1.036

9%

10,4%

-

131

113

16 %

55.161

57.806

-5 %

789

880

-10 %
-20 %

2011

2010

Urgències registrades

53.164

Urgències ingressades

5.315

% urgències ingressades

10,0%

Urgències/dia

145,7

143,9

1%

Pressió d'urgències

71,9%

72,1%

-

Consultes Externes

Puncions
Radiologia convencional
Telecomandament

2011

2010

Increment

Ressonància magnètica

4.132

5.159

Primeres consultes mèdiques

47.787

49.765

-4 %

TAC

5.768

5.349

8%

Segones consultes mèdiques

91.980

90.812

1%

Ortopantomografia

1.333

1.401

-5 %

1,92

1,82

-

Parts

2011

2010

Increment

% primeres procedents d'AP

60,4%

61,0%

-

Total

905

1.005

-10 %

Hospitalització

2011

2010

Increment

% cesàries

18,9%

15,7%

-

Altres

2011

2010

Increment

Gabinets

44.065

35.664

24 %

60.689

62.873

-3 %

Ràtio 2/1

Llits funcionants

165

165

0%

Altes

7.701

7.940

-3 %

Estades a l'alta

47.320

48.126

-2 %

Estada mitjana depurada
Índex d'ocupació
Mitjana de pes

5,6

5,5

-

Fisioteràpia

78,6%

80,0%

-

Sessions de diàlisi

4.796

4.609

4%

Sessions Hospital de Dia Medic - Onc

3.979

3.211

24 %

Sessions Hospital de Dia Psiquiàtric

4.022

3.554

13 %

1,4206

1,3916

-

Activitat Quirúrgica

2011

2010

Increment

Total intervencions

5.526

5.583

-1 %

IQ hospitalitzades

2712

2671

2%

IQ ambulatòries

2.814

2.912

-3 %

47,3

48,0

-

Intervencions x 1000 habitants

L’any 2011 ha servit a l’Hospital per consolidar l’activitat
assistencial, augmentant lleugerament en alguns àmbits i
experimentant un cert descens, en alguns altres.
Econòmicament, s’ha realitzat un estricte control que ens
ha duit de bell nou a tenir una despesa inferior a la de
l’any passat.

Pel que fa a les consultes externes, s’han atès un total de
139.767 consultes, un 0,58 % menys que l’any 2010,
Quant a l’hospitalització, es mantenen els nivell dels
darrers anys, amb un augment significatiu de la mitjana de
dels processos duits a terme a l’Hospital. S’han atès un
total de 905 parts, dels quals 36 han estat dins l’aigua.

La població de cobertura de l’HCIN ha estat l’any 2011 de
116.890, xifra molt similar a la del 2010.

L’activitat quirúrgica es manté dins els nivells de l’any
2010. Cal esmentar l’augment significatiu dels
tractaments a Hospital de Dia, tant a Diàlisi, com a
l’hospital de dia Psiquiàtric com els oncohematològics.

A Urgències l’activitat
l’increment conseqüent
millora, malgrat aquest
urgències ingressades
hospitalització.

ha augmentat un 1 % amb
de la pressió assistencial i la
augment, de la ràtio de les
i la pressió d’urgències a

En resum, l'Hospital ha atès l’any 2011 un total de 53.164
urgències, ha donat 7.701 altes, ha realitzat 5.526
intervencions quirúrgiques, 80.672 proves radiològiques i
44.065 proves diagnòstiques als gabinets.
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Què tenim: recursos físics

En què invertim: activitat econòmica

Dotació

2011

Despeses

Llits installats

165

Despeses rea litzades

2011

2010

Increment

54.715.983

55.133.986

-0,8 %

468

474

-1,3 %
-1,3 %

Sales d'operacions

5

Import per pacient adscrit

Boxs de reanimació

8

Despesa del personal

35.357.479

35.822.412

Sala de parts

1

Consum de materials, medicaments i serveis

18.510.631

18.812.583

-1,6 %

Sales de dilatació

4

118.169

498.992

-76,3 %

Llocs hemodiàlisi

14

Llocs HD oncohematològic

7

Llocs HD psiquiàtric

15

Llocs CMA

12

Equipament tecnològic

Inversions

Qui som: plantilla recursos humans

2011

TC helicoïdal

1

Ressonància magnètica

1

Ecògrafs (total hospital)

8

Radiologia
Resta de serveis

Tit. Mit. No
sanitaris; 9

Altre personal no
sanitari; 7

Administratius; 79

Tit. Sup. No
sanitaris; 10

Facultatius; 157

Zeladors; 38

3
5

Mamògrafs

1

Radiologia convencional

4

Telecomandament raigs X

1

Tecnics
especialistes; 57

Auxiliars
d'infermeria; 156

El nostre objectiu: les persones
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 una població de 116.890 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 de l’any 2011 respecte al 2010 ha
estat d’un 0,57 %, mantenint-se la piràmide poblacional
molt similar els dos darrers anys.

T. Ocupacional; 2

DUI; 238

Fisioterapeutes;
13

Comares; 9

