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centres d’atenció
primària (CAP)

hospital
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54,1%

de la població del
Camp de Tarragona està assignada
a l’atenció primària de l’ICS
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

2.206.107

262.192

215.970

99.659

24.132

11.812
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4,1
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1.045

841

twitter

twitter

visites d’atenció
primària

urgències ateses
als hospitals

visites de
consultes externes
hospitalàries

altes hospitalàries

visites en dispositius
d’urgències
d’atenció primària

intervencions de
cirurgia major

RECERCA
articles publicats en
revistes indexades
amb factor d’impacte

punts de factor
d’impacte mitjà
per article

patents transferides

DOCÈNCIA

57

noves places
de residents
adjudicades

estudiants de grau

activitats de
formació
continuada

COMUNICACIÓ

web

160.937
visites web

@hjoan23
3.347 seguidors

Més dades a ics.gencat.cat

@apicstgn
415 seguidors

activitat assistencial
atenció primària
consultes
visites als equips d’atenció primària
Medicina de família
1.135.366

2.206.106
VISITES TOTALS

Infermeria
785.940

h45,3%

Pediatria
189.570

Les visites no presencials augmenten
respecte de l’any passat

Odontologia
73.245
Treball social
21.986

atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
32.749
Gestants ateses

35.181

TOTAL POBLACIÓ ATESA
Dones ateses en
activitat preventiva i
patologia ginecològica
Puèrperes ateses
Homes atesos

4.878

2.661
781

94,8%

Percentatge de gestants que han
parit ateses durant el puerperi

531

Interrupcions voluntàries de
l’embaràs farmacològiques

proves diagnòstiques

28.140

proves als serveis de
diagnòstic per la imatge
a l’atenció primària

712.783

peticions de laboratori

Més dades a ics.gencat.cat

7.325.955

proves de laboratori

activitat assistencial
atenció hospitalària
activitat quirúrgica
Intervencions programades
4.710

INTERVENCIONS DE CIRURGIA MAJOR

11.812 - h4,8%

Cirurgia major ambulatòria
4.690

INTERVENCIONS DE CIRURGIA
MENOR AMBULATÒRIA

15.915

Intervencions urgents
2.412

hospitalització

24.132

5,9 dies

total d’altes

estada mitjana

94,29%

índex d’ocupació

828

altes
d’hospitalització
a domicili

22.988

sessions
d’hospital de dia

urgències ateses

99.659

Nivell I Ressuscitació

0,16%

URGÈNCIES ATESES ALS HOSPITALS

Més de la meitat de les
urgències podrien ser ateses en
centres d’atenció primària

4,69%

Nivell II Emergència

36,07%

Nivell III Urgència

52,04%
6,11%

Nivell IV Menys urgent
Nivell V No urgent

0,94%

Sense assignar

consultes externes
74.301

262.192

primeres visites

187.828
visites successives
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visites totals

professionals
EVOLUCIÓ
3.200
3.100
3.000
2.900
2.800
2.700
2.600

2.310

2.500

691

dones

2.400

homes

2.300
2.200
2015

2016

2017

2018

2019

2.669

2.704

2.812

2.898

3.001

94
827

1.000

dones

homes

900
800
700

264
412

230
421

49
502

600
500
400

54
148

300
200
100
0

TOTAL

Medicina

Infermeria

Altres professions
sanitàries

Residents

Gestió
i serveis

676

921

551

202

651

ÀMBIT DE TREBALL

1.237 atenció primària

1.764 atenció hospitalària

23,2%

22,9%

76,8%

77,1%
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recerca
L’ICS és l’organització sanitària líder a l’Estat espanyol pel que
fa a la quantitat i la qualitat dels articles científics publicats

Activitat de l’IISPV

436

professionals dedicats
a la recerca

466

articles publicats en
revistes indexades amb
factor d’impacte

2

patents transferides

96

projectes competitius
que suposen gairebé
2 milions d’euros

4,21

punts de factor
d’impacte mitjà per
article

1

empresa derivada
(spin-off)

La investigació a l’Hospital Universitari
Joan XXIII es du a terme a través de
l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
(IISPV), i a la Direcció d’Atenció Primària
Camp de Tarragona, a través de la Unitat
de Suport a la Recerca Tarragona de
l’Institut d’Investigació d’Atenció Primària
Jordi Gol (IDIAP).

89

assaigs clínics en curs
i altres projectes no
competititus, que aporten
més d’1,6 milions d’euros

26%

d’articles publicats en
revistes de primer decil

9

guies de pràctica
clínica elaborades

Activitat de l’USR Tarragona de l’IDIAP
• 97 professionals dedicats a la recerca
• 977.984 € en projectes competitius
• 6 assajos clínics en curs
• 34 articles publicats en revistes indexades
• 2,5 punts de factor d’impacte mitjà
per article
• 29,4% d’articles publicats en revistes
de primer quartil
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docència
FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ DE GRAU

Els centres de l’ICS al Camp de Tarragona
ofereixen 25 especialitats diferents

1.045

21 places adjudicades a
l’atenció primària

Alumnes universitaris
de grau que fan pràctiques
en centres de l’ICS al Camp
de Tarragona

36 places adjudicades
als hospitals

600
521

57 places de residents ofertes i

500

57 places de residents adjudicades

400
315
300

1

1

centre sanitari
docent hospitalari

unitat docent
multiprofessional d’atenció
familiar i comunitària

201

200

100
8
0

FORMACIÓ CONTINUADA

Medicina

Fisioteràpia

Infermeria

Altres estudis*

*Treball Social i Ciències Biomèdiques.

La formació continuada és una
eina de millora constant

841

FORMACIÓ PROFESSIONAL

activitats
formatives

98

320

521

activitats a
l’atenció primària i
comunitària

activitats a
l’hospital

Alumnes de formació professional de
l’àmbit sanitari han fet pràctiques en
diferents centres de l’ICS durant el
curs 2018/2019

80
18

758

48

35

presencials

virtuals

semipresencials
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Alumnes de grau mitjà
Alumnes de grau superior

pressupost
PRESSUPOST INICIAL 2019 (pressupost 2017 prorrogat)

total inicial

162.936.706,01 €

177.279.883,02 €

4.155.039,01 €

ingressos propis (inicial)

transferència inicial del
CatSalut

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

Ingressos propis:
descens de la recaptació

Facturació interna

Transferències del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
via Departament de Salut

1.717.004,49 €

484.594,24 €

13.662.517,31 €

assignació final 2019
Transferència CatSalut

Generacions de crèdit per ingressos

33.800.062,95 €

81.885,07 €

228.387.447,08 €

DESPESA

personal

béns i serveis

inversions

150.487.980,80 €

76.225.405,29 €

3.287.281,40 €

65,38%

33,12%

1,43%

despesa total

230.171.951,40 €

transferències corrents

171.283,91 €
0,07%

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2019

-1.784.504,32 €
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