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Presentació: el referent d’assistència sanitaria a la comarca
L'any 2016 ha estat un any de millores i desenvolupament.
Aquest any s’ha dut a terme tot una sèrie de projectes i mesures en diverses àrees de l’Hospital, per tal desenvolupar noves eines i sistemes que ens
permetin millorar en eficàcia i eficiència. La seva finalitat ha estat avançar en una atenció sanitària de qualitat ajustant-se a ratis d’espera òptims.
Alguns d’aquests projectes ens situen com a referents a les Illes, com poden ser el Projecte Kronos, PCC/PCA i els relatius a temes de cronicitat.
L'Hospital comarcal d'Inca s’ha consolidat com el referent en sanitat de l’àrea de tramuntana, amb la coordinació i el suport d’Atenció Primària i el Sector
Social.
Per fer possible aquestes 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 especialment la del
Fisioterapeutes. També s’ha reforçat l’atenció sanitària fora de la jornada ordinària, la qual ens ha permès reduir les llistes d’espera i flexibilitzar l’accés
dels nostres usuaris als tractaments pertinents.
Internament, 2016 també ha suposat el reconeixement contrastat dels departaments de sistemes de informació en assolir el nivell d’excel·lència en el
sistema HIMMS, encarregat d’avaluar-los en el àmbit hospitalari.
A més, l'activitat assistencial ha mantingut una línia ascendent que s'ha vist reflectida en un increment del 8,2% en el nombre de pacients atesos a
Urgències. Les intervencions quirúrgiques han reflectit un augment considerable del 9,9% i, especialment les intervencions ambulatòries amb una puja del
13,3%. Al departament de Radiologia pràcticament s’han mantingut les dades de l’any anterior llevat de les ressonàncies magnètiques, les quals han sofert
un increment extraordinari del 37,3%. També s’ha incrementat l’activitat als Gabinets en un 12,1%. Destaca per damunt de la resta, l’augment de
tractaments i sessions al departament de Fisioteràpia, amb un increment del 28,3%
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 i Bonet
Directora Gerent

La nostra estructura: Cartera de Serveis
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Què feim: les dades assistencials

La cobertura poblacional a l’any 2016 era de 121.999 pacients, la xifra ha
augmentat en 1.466 pacients respecte a l’any anterior.
Hem registrat 61.375 urgències, que suposa un augment del 8,2% respecte
al 2015, de les quals han estat ingressades 5.851. Hem passat d’atendre
155 urgències diàries a 168.
Respecte a les Consultes Externes, hem augmentat el nombre de primeres
consultes respecte a l’any 2015 en un 15,3%, passant de 45.315 a 52.245.
De la mateixa manera, hem augmentat el nombre de segones visites en un
5,6%, passant de 98.547 en el 2015 a 104.032 en el 2016. Cal indicar
l’augment de l’activitat en jornada extraordinària.
Pel que fa a l’hospitalització hem augmentat el nombre d’altes
hospitalàries, disminuint les estades, cosa que millora l’estada mitjana. La
complexitat
ha
disminuït
respecte
a
l’any
passat.

L’activitat quirúrgica ha augmentat un 9,9%, principalment per l’augment
de les intervencions ambulatòries, l’evolució és clarament favorable.
També, com hem consultes , cal indicar la presència d’activitat en jornada
extraordinària.
A radiologia destacam l’augment considerable de l’activitat en la prestació
de ressonàncies magnètiques, un 37,3% més.
Respecte al nombre de parts, pràcticament les dades son paregudes al
2015, destacant la baixada de cesàries en un 2%.
A l’apartat d’altra activitat, destaquem que a Gabinets, Diàlisis i
Fisioteràpia torna a augmentar l’activitat. Destacam l’augment significatiu
del 28,3% en l’activitat de Fisioteràpia i Rehabilitació.

En què invertim: activitat econòmica
Una despesa acumulada d’uns 62,2 milions d’euros.
Hem augmentat la despesa per pacient un 7,4%, passant de 479,3€ a 514,7€. La despesa de personal ha
augmentat un 9,5%. En el de capítol II les dades són idèntiques a les de l’any anterior (farmàcia i altres).
Pel que fa a les inversions, aquestes han augmentat un 24,9% respecte a les de l’any anterior.
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Què tenim: recursos físics

Qui som: Plantilla RRHH

En general hem augmentat el nombre de
treballadors en plantilla. L’increment ha
estat d’un 7,43% respecte a l’any passat. Ha
augmentat la dotació tant de personal
sanitaris com no sanitaris. Encara que, tant
pel nombre com pel percentatge, cal
remarcar l’increment que han tingut els
facultatius, la secció d’infermeria i sobretot
el dels fisioterapeutes.

Pel que fa als recursos físics, cal remarcar la remodelació que s’ha fet a
l’hospital a la part ambulatòria amb les reformes de més d’una desena de
sales de consultes externes i reorganització en general de les consultes
externes i gabinets.

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 aquest una població de 121.999
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 1,22%, mantenint-se
la piràmide poblacional molt similar a la dels darrers anys.

