
Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 9.206 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.698 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.916 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.335 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.508 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 24.503.819 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      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 (%) 64,6 58,5 61,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 0,4 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 2,2 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 4,6 7,8 0,45
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 9,2 12,1 0,58
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 4,3 8,5 0,45
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 9,0 13,6 0,59
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 10,0 12,7 0,56
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 15,0 18,2 0,58
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 11,5 9,8 0,82
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 5,7 4,6 0,81
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 16,7 16,3 0,93
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 11,3 14,3 0,77
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,08 0,14 1,45
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      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



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 9.206 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.698 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.916 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.335 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.508 237.817
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La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Rafael

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,7 5,0 5,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,3 7,1 7,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 1,0 15,0 8,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,7 8,0 7,8 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,7 6,9 6,9 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 2,1 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- -- 0,72 --

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 88,4 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 2,88 -0,30
Cash flow generat (per 100) 8,74 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 3,52 -0,39
Solvència (per 100) 181,1 134,9
Liquiditat (per 100) 163,0 99,8
Endeutament (%) 55,2 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.079 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.052 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 52,4 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 58.918 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%


