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OBSERVATORI DE LA GARROTXA SANITAT 2017

CATALUNYA GIRONA GARROTXA

DADES GENERALS

Envelliment 17,50% 18,00% 22,80%

Incidència de càncer x 100.000h 735,3 629,5 695,7

Mortalitat x 1000h 8,6 8,8 11,4

CONSUM DE RECURSOS actualitzat 2016

Percentatge d'usuaris de serveis públics 80 80,5 82,7

Hospitalitzacions x 100h 11,1 10,9 11,8

Estades x 100.000h 125,1 121,3 113,2

Urgències x 100h 43,5 40,5 59,1

Consultes x 100h 140,4 128,6 157,5

Contactes AP x habitant 6,1 6,5 6,9

Contactes Salut Mental x habitant 14,2 9,1 11,7

Hospitalitzacions en SM x 100 habitants 0,3 0,2 0,1

Despesa

 receptes x habitant 176,9 155,3 158,3

 Medicació hospitalaria ambulatòria x hab. 114,9 99,4 98,7

HOSPITAL

HOSPITAL  aguts

ACTIVITAT

en relació a 2016

Altes hospitalàries 4.859 1,9%
Intervencions quirúrgiques 2.906 4,7%

Cirurgia menor 2.452 9,6%
Urgències 35.315 5,3%

Parts 400 1,0%
Sessions de rehabilitació 37.611 3,9%

Consultes externes 31.349 1,0%
Sessions hospital de dia mèdic 5.086 0,9%

Enquesta satisfacció Cirurgia Major Ambulatòria

CATALUNYA GIRONA GARROTXA

Satisfacció 8,56 8,58 8,77

Fidelitat 93% 93,70% 95%

HOSPITAL Sociosanitari en relació 2016

pacients en llarga estada sociosanitàriax 100 0,2 0,2 0,3

total estades llarga estada 13.226 21,40%

Pacients en Mitja Estada x 100h 0,6 0,5 0,7

Total estada mitja polivalent 5.674

Pacients en UFISS x 100h 0,4 0,3 0,6

Pacients en PADES x 100 habitants 0,2 0,1 0,2

Total estades cures pal·liatives 1.489 21,30%

ATENCIÓ PRIMÀRIA olot besalu Sant Joan StEsteve

Total visites any 2016 230.911 46.506 46.727 52.363

Total domicilis any 2016 8.906 1.847 1.405 3.216

Atenció Adults i infants DESEMBRE 2017 olot besalu Sant Joan StEsteve Girona Catalunya

TOTAL MG +PED 25,75 4,75 5 5

TOTAL INF 26 4,75 5 5

TOTAL ODONTO 1,5 0,35 0,5 0,5

TOTAL AUXILIAR INFERMERIA 3 1 0,75 0,75

TOTAL TS 1 1 1 1

TOTAL suport administratiu 18,55 3 3,5 4

mitjana de pacients per metge 1.484 1.294 1.152 1.090

mitjana de pacients per pediatra 1.115 818 908 1.006

% població atesa 76,09 83,37 82,42 82,12

Freqüentació 6,16 8,41 7,8 8,3 6,5 6,1

Accessibilitat ** 76,3 91,6 97,5 98,3 60,3 (ICS)

** als 5 dies acumulada desembre

Garrotxa Girona Catalunya

Mitjana de contactes AP(per habitant) 6,8 6



Programa atenció psicologica a primària relació 2016

educació grupal 42 44%

interconsultes 75 4%

Primeres 222 47%

Successives 399 11,70%

SALUT MENTAL 2015 2017

SALUT MENTAL ADULTS

Total visites 6.579 6.492

urgències psiquiàtriques 125 10

CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTO JUVENIL

Total visites 2.803 2.933

CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL

Pacients atesos 88 82

XARXA D'ATENCIO A LES ADDICCIONS

total de visites 3.255 2.234

Informe elaborat per l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, de l'Institut Català de la Salut (ABS Olot, ABS Besalú) i Institut d'Assistència Sanitària.



INFORME SALUT ANY 2017 OBSERVATORI 

 

Els serveis de salut a la Garrotxa estan formats per un hospital general bàsic d’abast comarcal, 

3 àrees bàsiques de salut (ABS) d’àmbit rural i una quarta ABS situada a la ciutat d’Olot. També 

disposa d’una xarxa de salut mental. Aquests serveis es caracteritzen per una molt bona 

accessibilitat, així com per una molt bona coordinació entre els tres àmbits assistencials. 

 

Pel que fa als resultats de l’any 2017, l’índex d’hospitalitzacions evitables ha continuat essent 

entre els millors de Catalunya, així com la utilització dels serveis públics a la Garrotxa ha 

persistit més elevada que en el conjunt de Catalunya. 

 

En relació a l’activitat en general s’ha mantingut sense grans canvis, podem remarcar una 

augment progressiu de la utilització del servei d’urgències. També si comparem amb resultats 

globals de Catalunya una major accessibilitat a l’atenció primària, una menor hospitalització de 

pacients amb problemàtica de salut mental i un major contacte entre els nostres usuaris i els 

serveis de salut. 

Pel que fa a noves accions i millores dels serveis podem destacar: 

A nivell de l’Equip Pediàtric Territorial es va crear la Unitat de Salut mediambiental pediàtrica 

de la Garrotxa. Aquesta unitat, la primera d’aquestes característiques de Catalunya, està 

concebuda com un servei no només a pediatria sinó a altres serveis hospitalària, especialment 

obstetrícia, i a l’atenció primària. La idea és treballar per a millorar la salut mediambiental que 

envolta l’individu des que és embrió fins a adult mitjançant la detecció de totes aquelles 

exposicions a fàrmacs, radiacions, tòxics, pesticides.... que puguin generar malformacions o 

toxicitat.  

Fruit d’un treball entre Atenció Especialitzada, Atenció Primària i l’associació ASIA es va definir 

un programa d’atenció a la Incontinència fecal a la Garrotxa que s’ha d’anar implementant al 

llarg del 2018. 

A nivell d’atenció primària, durant el 2017 es varen acreditar per part del Departament de 

Salut, en base al model EFQM,  les ABS de Sant Joan les Fonts i de Les Valls d’en Bas i Hostoles 

completant així l’acreditació de tots els centres d’Atenció primària de la nostra comarca. 

També des d’aquest any i amb l’objectiu de poder millorar el cribatge de la retinopatia 

diabètica, la comarca compta amb un aparell situat en el CAP d’Olot per poder realitzar les 

retinografies. Fins aquesta data compartíem un aparell amb la Comarca del Ripollès i calia 

concentrar totes les proves durant un període curt. Amb aquesta incorporació millorem 

l’accessibilitat de la nostra població a aquesta prova. 

A finals del 2017 es va introduir el Programa d’atenció psicològica a les tres ABS rurals, Besalú, 

Sant Joan les Fonts i Les Valls de Bianya i Hostoles. Aquest programa existia ja a l’ABS d’Olot 

des de l’any 2008 i la seva extensió a les altres ABS era una demanda històrica. Aquest 

programa és una proposta que pretén donar resposta a una alta prevalença de desordres 

emocionals i mentals comuns com ara el trastorn d’ansietat o els trastorns de l’estat d’ànim i a 

un increment desmesurat de la prescripció farmacològica com a primera opció per tractar 

aquestes situacions. Es basa en la inclusió del tractament psicològic dins dels mateixos centres 

d’atenció primària. 


