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Els usuaris dels hospitals catalans mostren una elevada satisfacció amb els serveis rebuts
Valoració de l’organització del servei d’urgències

Satisfacció en l’àmbit assistencial. Catalunya 2012
Temps a la llista d’espera

79,9 %

Consentiment informat

81,5 %

% valoracions positives

96,7 %
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Satisfacció en l’àmbit no assistencial. Catalunya 2012
Tranquil·litat per
descansar a la nit

87,6 %
72,6 %

El menjar de l’hospital
Funcionament general
de l’hospital

93,3 %
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Percentatge de valoracions positives

Fundació Sant Hospital

92,8

Clínica Terres de l’Ebre

91,8

H.C. Pallars

90,8

H.U. Sagrat Cor

90,8

H. de Palamós

89,7

CATALUNYA

78,3

H. Mútua de Terrassa

68,0

H. Santa Caterina

66,7

H. de Sabadell

63,3

H. C. Sant Jaume de Calella i H. de Blanes

63,1

H. G. de Granollers

60,2

Però reclamen millores en l’organització i sobretot en la informació
sobre el temps que haurà d’esperar el pacient als serveis d’urgències

El sistema hospitalari català s’esforça per ser més eficaç i al mateix temps més
sostenible, repensant quines activitats fa i el valor que aquestes aporten als pacients

796.362

15,8%

El
de les hospitalitzacions
han estat de diagnòstics
que no haurien
d’implicar l’ingrés
hospitalari

L’estalvi d’un

10 %

de les hospitalitzacions
evitables en tots els centres
equivaldria a l’activitat d’un
hospital gran durant un any

37,3

Nombre total
d’hospitalitzacions

2006

47,8

S’HAN POSAT EN MARXA SISTEMES PER A EVITAR HOSPITALITZACIONS
INNECESSÀRIES QUE ESTALVIEN RECURSOS I MOLÈSTIES ALS PACIENTS

2013

S’ha potenciat la Cirurgia Major
Ambulatòria, cirurgia que es fa
als hospitals però sense necessitat
que el pacient faci l’ingrés

La implantació de protocols avançats millora l’atenció.
L’exemple dels casos d’infart
Recepció
de l’avís d’un
possible infart

L’ambulància
acudeix coordinada
telemàticament amb
l’hospital on haurà
d’acudir amb el
pacient si l’infart
es confirma

L’hospital dirigeix a
distància l’atenció
al pacient del servei
d’assitència mentre es
prepara per a rebre’l

El pacient ingressa
directe a quiròfan
sense passar
per urgències

L’aplicació
d’aquest codi
ha contribuit a millorar
la supervivència a
30 dies, que ara és del

92,1%

65,4 %

dels casos d’infart es
resolen abans de passar
dues hores de la confirmació
del diagnòstic
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