Dades d’aquests 10 anys,
de 2011 a 2020
Atenció quirúrgica i hospitalització

Atenció ambulatòria

• Nombre ingressos 160.643
• Nadons nascuts: 14.743
• Nadons inscrits al Registre Civil a l’Hospital (2016)
5.000
• Procediments quirúrgics registrats: 69.703
• Nous casos de càncer (inclosos els de pell) 70.000
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Àmbit econòmic i financer

Atenció urgent

120.000 factures emeses
140.000 comandes automatitzades tramitades
200.000 factures i pagaments registrats
50.000 assentaments comptables registrats
30.000 actius donats d’alta

• Nombre registres urgències 792.518
• Gestions transport sanitari no urgent 37.920

Manteniment

• 2.500 gestions amb Hisenda i organismes públics

Nombre de comunicats a manteniment 60.000 ordres
de treball

Secretaria de Direcció

Àrea jurídica
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Exploracions complementàries i
Diagnòstic per la Imatge

Registres i tràmits fets 19.037
Actes redactades i tramitades 5.630
Revisió documental 3.850 documents oficials
Assistència comissions i comitès 2.220 reunions

• Tramitacions autoritzacions i derivacions externes 500

Documentació i arxiu
• Nombre d’històries clíniques 1.305.083
• Nombre consentiments informats custodiats 385.004

Atenció als professionals
•
•
•
•
•

70.000 atencions presencials a professionals
15.000 contractes de treball confeccionats
184.000 nòmines confeccionades
782 accions formatives notificades a la FUNDAE
249 llocs de treball resolts en processos
d’estabilització de la plantilla temporal

#Fem10anysHospitalReus

Expedients jurídics tramitats 2.500
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Citacions de TAC 199.358
Citacions de Rx simple 355.000
Citacions d’Ecografies 172.840
Citacions de RMN 93.218
Citacions de PET-TC 17.950
Programació de proves diagnòstiques d’Aparell
digestiu 90.440
• Programació de proves diagnòstiques de
Pneumologia 3.795
• Programació d’espirometries 22.210

Atenció al client
• Nombre d’agraïments 663
• Nombre expedients gestionats 67.880

#CreixemJunts
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Primeres visites programades 966.025
Visites successives programades 2.696.863
Registre de biòpsies 121.225
Registre de necròpsies 178
Registre de citologies 58.967
Registre PCR, 146.233

