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L’Hospital Universitari Son Espases tanca el 2016 amb l’assoliment dels objectius fixats en la seva triple vessant: assistencial, 
docent i investigadora, i amb el compromís intacte de defensar una sanitat pública de qualitat i de donar resposta als problemes 
de salut de la població, tenint en compte sempre la utilització eficient dels recursos. El manteniment i la sostenibilitat del 
sistema sanitari públic és responsabilitat de tots: dels gestors, dels professionals i dels usuaris.

En l’aposta per l’excel·lència, Son Espases ha dut a terme les tasques de revisió per mantenir l’acreditació sanitària de nivell 
III, la qual cosa suposa que l’Hospital disposa d’una metodologia per complir els estàndards de qualitat i que té un compromís 
per a la millora contínua.

En aquest any 2016, l’Hospital ha mantingut la prestància en el servei que ofereix als seus usuaris. Prova d’això són els 
resultats que es presenten en aquesta memòria d’activitat. En l’àmbit assistencial, cal destacar l’increment de l’activitat 
quirúrgica programada per reduir el nombre de persones pendents d’una intervenció quirúrgica, així com l’increment de 
trasplantaments renals, el nombre més alt registrat mai. Aquest increment també ha estat possible gràcies a la posada en 
marxa del Programa de donació en asistòlia controlada, que ha permès augmentar la donació d’òrgans i teixits. 

Sens dubte, una de les fites d’enguany —no només per a Son Espases— ha estat la posada en marxa dels estudis de Grau de 
Medicina de la Universitat de les Illes Balears a l’Hospital. Més de 1.500 metres quadrats destinats a la docència dels futurs 
professionals mèdics i que reforça el paper docent i investigador de Son Espases. L’Hospital ha seguit desenvolupant la seva 
vocació docent i formativa als estudiants de ciències de la salut, als residents i també al conjunt de professionals del Centre, a través 
d’un extens programa de formació continuada que, any rere any, instrueix els professionals en la més alta excel·lència. 

A l’àmbit de la recerca, Son Espases ha assolit un any més unes excel·lents quotes de producció científica, juntament a 
l’important volum de projectes d’investigació nacionals i internacionals I d’assajos clínics actius.

Totes aquestes fites s’han aconseguit gràcies a la dedicació de tots els professionals que formen part de Son Espases. Sense 
la seva vocació de servei públic, del seu compromís amb l’Organització, amb la sanitat pública de qualitat i amb el benestar 
de les persones, això hauria estat impossible.
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HOSPITAL DE REFÈRENCIA DE  
LES ILLES BALEARS

SECTOR PONENT

Centres de Salut a Palma:
Arquitecte Bennàssar
Camp Redó
Escorxador
Casa del Mar
Sant Agustí - Cas Català
Santa Catalina
Son Cladera
Son Pisà
Son Serra - Sa Vileta
Valldargent
Pere Garau
Aragó

Centres de Salut de
la part forana:
Ponent (Andratx)
Santa Ponça (Calvià)
Tramuntana (Esporles)
Palmanova

• Població amb targeta sanitària individual (TSI) adscrita al Sector Ponent: 327.285
• Població amb targeta sanitària individual (TSI) a les Illes Balears: 1.073.904

HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
816 Llits instal·lats
710 Llits funcionals (mitjana)
591 Hospitalització convencional
86 Unitat de Crítics
17  Unitats especials (Unitat del Dolor, de la Son...)
6 Sales de Parts
27 Sales d’operacions
84 Llocs d'Hospital de Dia
HOSPITAL GENERAL
108 Llits instal·lats
HOSPITAL  PSIQUIÀTRIC
174 Llits instal·lats

ESTRUCTURA

• Serveis concessionats
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El Servei de Radiologia és reconegut 
com el millor de tot l’Estat per l’aposta 

per la seguretat dels pacients

La Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM) ha 
remarcat l’aposta del Servei de Radiologia de Son Espases per 
la seguretat dels pacients. El projecte guardonat, “Seguretat en 
radiologia”, té dues línies de treball: per una banda, la 
realització del projecte de gestió de les dosis de radiació als 
pacients i, per una altra, la metodologia a la Consulta de 
Radiologia, que aposta per l’assistència i la cura integral dels 
pacients sotmesos a procediments de radiologia.

El Dr. Oriol Bonnín, 
Medalla d’Or de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears

El Consell de Govern ha atorgat la Medalla d’Or de la Comunitat 
Autònoma, la més alta distinció que concedeix el Govern, al 
cirurgià cardíac Oriol Bonnín pels mèrits assolits en l’àmbit del 
desenvolupament de la 
medicina cardíaca i la 
projecció de les Illes 
Balears en aquest camp, 
que l’han convertida en 
un punt de referència 
mundial en aquesta 
especialitat. 

L’Àrea del Cor de Son Espases obté 
el premi TOP 20 

L’Àrea del Cor, formada pels serveis de Cardiologia i de Cirurgia Cardíaca, ha guanyat per 
setena vegada el Premi Top 20. L’objectiu d’aquest premi és identificar els patrons de 
bona pràctica (benchmarks) i reconèixer la tasca dels centres que han obtengut més 
bons resultats en el procés d’avaluació. 

Revisió per a l’acreditació de nivell III 
de l’Hospital

En el darrer trimestre de l’any, 
s’han duit a terme les tasques de 
revisió per a l’acreditació del 
nivell III de l’Hospital. Aquesta 
acreditació suposa, d’una banda, 
que l’Hospital disposa d’una 
metodologia per complir els 

estàndards de qualitat i, de l’altra, una aposta i un compromís per a 
l’excel·lència i la millora contínua.

Son Espases acull els estudis de grau 
de medicina de la UIB

El dilluns, 12 de setembre, han començat les classes 
del grau de medicina de la Universitat de les Illes 
Balears. Les instal·lacions, situades a Son Espases, 
ocupen una superfície de 1.587 m² dividida en dos 
mòduls: un destinat a la docència i l’altre a les ciències 
morfològiques. La ubicació dels estudis de grau de 
medicina a Son Espases reforça el caràcter docent i 
investigador de l’Hospital.

Inici del Programa de Donació 
en Asistòlia Controlada

La posada en marxa del Programa de Donació en Asistòlia 
Controlada ha permès augmentar la donació d’òrgans i de 
teixits i batre el rècord de trasplantaments de ronyó. Aquest 
tipus de donació permet extreure òrgans i teixits de 
persones mortes per aturada cardiorrespiratòria. 
L’any 2016, s’han fet deu donacions en asistòlia controlada, una de les quals d’un infant de setze 
mesos, el més jove de tots els donants en asistòlia registrats a Espanya.

Cardiologia implanta el primer marcapassos
 sense cables a les Illes Balears

A diferència del sistema tradicional, el nou dispositiu no du cables 
ni una bateria implantada davall de la pell, per la qual cosa no hi ha 
signes externs del marcapassos. Tot el sistema està integrat en una 
mena de càpsula que es col·loca directament dins el cor. Aquest 

nou avenç suposa un canvi substancial en la manera d’estimular el cor, ja que es deixen d’utilitzar 
cables, cosa que elimina un element vulnerable a possibles complicacions i al desgast.

Plantilla total
4.939

1.448 personal d’infermeria
1.394  altre personal d’infermeria
767  personal facultatiu 
           i titulats superiors
428  gestió i administració
364  zeladors
229  residents
215  serveis generals i hoteleria
81  altre personal no sanitari
13  Direcció
*Mitjana mensual de personal contractat 
a temps complet

RECURSOS HUMANS*
HOSPITAL UNIVERSITARI 
SON ESPASES 2016

Hospitalització
Altes 28.350
Cirurgia Major Ambulatòria 5.708
Índex d’ocupació (%) 82,63
Pressió d’urgències (%) 0,62
Activitat quirúrgica
Intervencions quirúrgiques 22.947
   Programades 19.644
   Urgents 3.171

   Parts 1.849
Programes intervencionistes
Cirurgia Cardíaca Major 546
Hemodinàmica (proc. diagnòstics i 
proc. terapèutics)

3.582

Neuroradiologia intervencionista 500

Trasplantaments 128
Activitat ambulatòria
Consultes Externes 519.531
Primeres 161.069
Successives 358.462
N. urgències 146.198
Sessions d’Hospital de Dia (HDDA, 
HDDPed, HDDPQI, HDDPQ-UTA)

30.067

Intervencions menors ambulatòries
(programades i urgents)

5.451

HOSPITAL GENERAL
Altes 1.477

Estada mitjana 23,00
Índex d’ocupació (%) 98,07
HOSPITAL PSIQUIÀTRIC
Altes 405
Estada mitjana 139,98
Índex d’ocupació (%)     89,70

ACTIVITAT HOSPITALÀRIA

 

23  projectes competitius actius
11 nacionals (ISCIII+MINECO)
4 internacionals (UE+GOV AUSTRÀLIA)

8  RH investigació (ISCIII)
12 projectes competitius concedits 
       6 nacionals (ISCIII)
       6 RH investigació (ISCIII+CAIB)

72 assajos clínics 
406  total publicacions 

    291 publicacions indexades
    120 publicacions en revistes de Q1

1.075,20 factor d’impacte total
3 tesis 
658 comunicacions en congressos

  485 nacionals
  200 internacionals

          

MEMÒRIA CIENTÍFICA

710 Llits 
funcionants (mitjana)

96 Sessions 
d’Hospital de Dia

79 Altes

79 Intervencions quirúrgiques
    

5 Naixements

1.998 Consultes 
externes 

399  Urgències 

L’ACTIVITAT EN UN DIA*

Rècord de
trasplantaments renals

L’Hospital ha fet 54 trasplantaments renals, el 
nombre més alt registrat mai. Dos han estat 
procedents de donants vius. Gràcies al 
Programa de Donació en Asistòlia Controlada, 
s’han pogut trasplantar vuit ronyons. La su- 
pervivència d’un ronyó trasplantat és del 92 % 
durant el primer any i la mitjana de temps de 

supervivència se 
situa entre 12 i 14 
anys.  
Son Espases, com 
a hospital de refe- 
rència de les Illes 
Balears, és l’únic 
on es poden fer 
trasplantaments 
renals.

Programa afectiu sexual 
a l’Hospital Psiquiàtric

Els professionals de la Unitat d’Alfàbia de l’Hospital 
Psiquiàtric han engegat un programa per normalitzar 
l’activitat sexual dels pacients en un entorn on se’ls garanteixi  
intimitat, dignitat i seguretat. Els han impartit nocions 
bàsiques d’educació sexual i s’ha evitat que s’estigmatitzi la 
sexualitat entre els pacients amb algun trastorn mental greu.

L’associació Na Marga Somriu decora l’Hospital de Dia Pediàtric 
amb escenes del món aquàtic i del fons marí

L’associació Na Marga Somriu ha decorat les instal·lacions de l’Hospital de Dia 
Pediàtric, la sala de cures i la sala d’espera amb escenes del món aquàtic. El nou 
espai, anomenat MARGAQUARIUM, ha estat dissenyat per l’artista i biòleg Toni 
Socias amb l’objectiu d’introduir els infants en un món que pugui allunyar-los de la 
imatge freda i asèptica pròpia d’un hospital i convertir-lo en un espai càlid i alegre 
que contribueixi a millorar l’estada hospitalària dels infants. 

*Dades de l’Hospital Universitari Son Espases

Derivació de pacients crònics 
avançats amb ingrés directe 

des del seu domicili 

D’acord amb l’Estratègia de la cronicitat, l’Hospital 
General ha implantat un nou model assistencial 
per a pacients crònics avançats. El programa 
facilita l’atenció 
del malalt i la 
seva família, 
indepedenment 
d’on estigui 
ubicat gràcies a 
un procediment 
de continuïtat 
establit pels infermers gestors de casos, que 
afavoreix la coordinació entre els distints nivells 
assistencials i facilita la seva transició tant a 
domicili com a l’Hospital. Es tracta d’atendre 
d’una manera diferent i més completa a aquests 
pacients, que no necessiten un diagnòstic, sinó que 
els tractin les descompensacions i les complicacions 
múltiples i progressives que la malaltia els provoca.
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4.939

DOCÈNCIA
125 h Gestió de l’organització 
i de persones
18 h Comunicació i habilitats 
relacionals
100 h Tecnologies de la informació 
i comunicació
153 h Prevenció de riscos laborals
149 h Actituds i professionalitat
287 h Comunicació i innovació
284 h Habilitats clíniques
652 h Habilitats tècniques
476 h Coneixements
 

EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
- TAC helicoïdal 
- 3 acceleradors lineals 
- 1 PET-TAC 
- Sistema de braquiteràpia 
- 3 ressonàncies magnètiques 
- 4 TAC 
- 1 mamògraf digital amb tomosíntesi 
- 2 ecògrafs 
- 1 ressonància magnètica intraoperatòria 
- 1 TAC intraoperatori 
- 1 Sala d’operacions híbrida 
   (Cirurgia Vascular i Cirurgia Cardíaca) 
- Cirurgia robòtica 
- Monitoratge electrofisiològic
- Videotoracoscòpia en Cirurgia Toràcica 
- Làser decolorant polsat 
- Espectòmetre de masses 
 

COMPOSICIÓ DE LA DESPESA

Concessionària
Cap. 6. Inversions
Cap. 2. Aprovisionaments 
i serveis externs
Cap. 1. Despesa de personal

FACTURACIÓ ASSISTENCIAL
Convenis internacionals
Asseguradores privades
Usuaris particulars
Accidents de trànsits
Centre penitenciari
Accidents laborals externs
Accidents escolars i esportius
Altres no assistencials

M. Mielniezuk 


