
Satisfacció de les persones usuàries Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció a l'atenció hospitalària amb internament. 8,8 8,4
Índex de fidelitat a l'atenció hospitalària amb internament (%) 88,8 89,9
      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Ingressos urgents (%) 64,0 122,9 62,8 133,9 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 21,6 --
Cesàries (%) -- -- -- 36,2 --
Pneumonies sense complicacions (%) 2,9 2,0 2,0 18,2 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 2,92 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 71,4 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 3,1 --
Codi infart - Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 46,0 --
Codi infart - Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 134,6 --
Racat - Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 0,0 6,0 --
Racat - Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies) -- -- 0,0 4,0 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat total a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,7 12,1 0,56
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 4,6 8,1 0,47
Mortalitat total a 30 dies - IAMEST -- -- -- 8,7 --
Mortalitat hospitalària - IAMEST (a l'alta) -- -- -- 6,4 --
Mortalitat total a 30 dies - ICC -- -- 8,0 13,4 0,54
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 4,2 8,6 0,45
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 9,8 18,1 0,62
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Ictus -- -- 2,4 13,0 0,30
Mortalitat total a 30 dies - Fractura coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura coll de fèmur -- -- -- 4,7 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,8 9,6 0,66
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetis -- -- 3,3 4,9 0,51
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 13,7 16,0 0,78
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 9,2 13,9 0,64
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,13 1,17
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,1 --
ICTUS - Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intraven. aïllada per ictus isquèmic -- -- -- 17,8 --

ICTUS - Superv. a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlosi intravenosa aïllada per ictus isquèmic -- -- -- 42,3 --

OCATT - Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 67,9 --
OCATT - Negatives familiars (%) -- -- -- 14,7 --
OCATT - Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,6 --
OCATT - Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 19,5 --
OCATT - Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 24,7 --

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Cirurgia major ambulatòria (%) 73,0 62,5 68,7 59,0

Raó d'ambulatorització estàndard -- -- 0,94 1,00

Estada mitjana de l'atenció hospitalària 5,8 5,2 5,5 6,1

Estada mitjana per insuficiència cardíaca 7,2 6,8 7,1 7,4

Estada mitjana per fractura coll de fèmur -- 4,0 4,0 10,1

Estada mitjana per  ictus 9,9 8,7 9,2 7,8

Estada mitjana per MPOC 8,1 6,8 7,1 6,8

Raó de funcionament estàndard -- -- 0,94 1,00

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,2 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,1 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- -- 2,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte -- -- -- 10,8 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon -- -- 18,2 8,5 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2014) -- -- 2,1 1,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colo-rectal (%) -- -- -- 79,0 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,0 0,1 0,52
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 0,0 25,6 0,00
Úlceres per pressió -- -- 0,0 0,6 0,00

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Rafael



La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Rafael

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 88,3 92,8
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 4,1 0,18
Cash flow generat (per 100) 9,9 2,52
Rendibilitat econòmica (per 100) 4,3 0,22
Solvència (per 100) 158,6 132,9
Liquiditat (per 100) 227,0 106,6
Endeutament (%) 63,1 75,3
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.043 2.204
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 1.988 2.314

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)

Publicacions HC3 43.187 21.914.168


