Impacte econòmic de la integració de l’activitat assistencial de la
Clínica del Vallès
Setembre, 2016

Amb data 15 d’agost de 2016 s’incorpora l’activitat, tant mèdica com quirúrgica, de malalts
que des de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) es derivaven a Clínica del Vallès.
L’activitat absorbida a realitzar anualment es compon de:
– 550 altes mèdiques de malalts procedents d’urgències de la CSPT
– 1.850 altes quirúrgiques de malats diagnosticats de les consultes externes
de la CSPT. D’aquestes, 1.017 es fan com a cirurgia major ambulatòria i
les 833 restants tenen hospitalització posterior a la intervenció.

Cal considerar:
1. Els malalts mèdics procedents d’urgències han estat diagnosticats en aquest
servei i que la major part de les proves diagnosticoterapètiques han estat
realitzades a la CSPT.
2. En general, els malalts quirúrgics són de complexitat mitja/baixa amb costos
reduïts, i els que són d’hospitalització tenen una estada molt curta (1-2 dies), tret
dels 100 casos que es realitza cirurgia protèsica osteoarticular.
3. Les estructures físiques són preexistents independentment de les petites millores
que s’han dut a terme.
4. En l’anàlisi d’ingressos i despeses no es reflecteixen les despeses
tecnoestrucurals, i s’analitzen les noves despeses vinculades a l’activitat a
realitzar.
5. L’estructura que es posa en joc incorpora un volum de dispositius superior al què
caldria estrictament per fer la nova activitat contractada, amb la intenció de millorar
o pal·liar la pressió que sistemàticament pateix l’hospital a nivell d’urgències.
6. La incorporació de l’activitat de la Clínica del Vallès comporta una disminució
d’ingressos facturats a Clínica del Vallès per a la realització d’activitats
quirúrgiques i suport a l’atenció mèdica.
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Previsió d’ingressos i despeses de la nova activitat contractada (Clínica del Vallès):

Ingressos: Activitat contractada: 5.035 € - 380 €* = 4.655 €
* Disminució Facturació Clínica del Vallès
Despeses**

Imports (€)

Personal

2.883

Consums

82

Material sanitari

558

Proves diagnòstiques

118

Pròtesis

286

Altres

214

Total despeses:

4.141 €

Resultat: 514 €
Taula expressada en milers d’euros

* Veure informació específica
** La previsió de despeses incorpora 8 llits operatius més que els necessaris per realitzar
les 550 altes mèdiques contractades i també l’obertura de 16 llits addicionals en període
PIUC.

Disminució facturació a Clínica del Vallès:
Com a conseqüència de l’inici de les derivacions de la CSPT a Clínica del Vallès (any
2009-2010) van sorgir dificultats per derivar malalts, tant des de les urgències (malalt
mèdic) per raons de confiança i fiabilitat clínica, com a nivell quirúrgic per la pèrdua de
continuïtat assistencial i per discrepàncies en el criteri clínic.
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Davant d’aquesta situació es va acordar establir contractes de serveis per la prestació de
suport en l’hospitalització mèdica, i per a la realització de processos quirúrgics, establint
una contraprestació econòmica en funció de cada tipologia d’intervenció.

La disminució de contractació de serveis arran de la crisi va reforçar aquesta línia:

Els ingressos obtinguts per questa activitat l’any 2015 van ser:
127 € pel suport a l’hospitalització mèdica
253 € per l’activitat quirúrgica

Les prestacions i contraprestacions d’aquests acords queden resumides en el quadre
següent:

Suport a l’hospitalització mèdica
Facturació per activitat 2015

Recursos emprats

Despesa

127 €

1,5 ETC facultatius

90.544€

Recursos emprats

Despesa

Activitat quirúrgica
Facturació per activitat 2015
253 €

3 ETC facultatius
Jornades addicionals

169.033€
53.364€
Total: 222.397€

Els facultatius equivalents són professionals amb contracte a la CSPT que en la seva
jornada ordinària de matí, realitzaven activitat quirúrgica a Clínica del Vallès.
Són imputables als serveis de Ginecologia, Otorinolaringologia, Cirurgia General i Cirurgia
Vascular, que realitzaven 6 sessions quirúrgiques setmanals. En conseqüència 10
jornades mèdiques setmanals, és a dir 2,5 ETC de facultatius.
L’altra jornada ETC torn matí i les jornades addicionals (tardes) corresponen al servei de
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
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Valoració del resultat econòmic positiu:
Interpretem que la raó que justifica aquest resultat, tot i que la tarifa de les noves altes
contractades sigui sensiblement inferior a la que té establerta la CSPT, es deu als motius
següents:
1. La complexitat terapèutica dels malalts mèdics que fins ara es derivaven a Clínica
del Vallès, és relativament baixa, independentment que es tracti de malalts
pluripatològics amb malalties cròniques evolucionades.
2. El volum de malalts quirúrgics susceptibles de ser tractats ambulatòriament és alt i
els que requereixen ingrés ho són d’estada curta.
3. Els procediments quirúrgics no requereixen ni gran tecnologia, ni tenen
requeriments de materials sofisticats i costosos.
4. Les necessitats de personal addicional és estrictament sanitari, tret d’un reforç de
neteja per plantes i quiròfans.
5. La resta d’aspectes tecnoestructurals no tenen impacte econòmic, al ja disposar
de capacitat operativa instal·lada suficient.
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