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MISSIÓ La missió de l’Hospital Universitari Son Espases, com a centre públic altament especialitzat, d’alta tecnologia i referent, és aportar més 
valor a la salut de les persones de la comunitat autònoma de les Illes Balears i desenvolupar activitats de promoció, prevenció, atenció i rehabilita-
ció en cooperació amb altres agents del sistema, en especial amb Atenció Primària. L’Hospital Universitari Son Espases està compromès en la 
formació de professionals de la salut i en el desenvolupament del coneixement a través de la recerca i de la innovació.

VISIÓ Ser l’organització hospitalària referent de les Illes Balears amb les millors pràctiques clíniques i graus acreditats d’excel·lència, integrat en el 
sistema sanitari i reconegut com un dels principals hospitals del país. Assolir els màxims graus de satisfacció i de con�ança dels nostres pacients.


