
Tasa de altas hospitalarias de residentes / Taxa d'altes hospitalàries de residents

2012 2013 2014 2015 2016 2017
68,91 71,20 72,23 73,91 75,75 74,27

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de altas hospitalarias de residentes Taxa d'altes hospitalàries de residents

Código: Codi:

05153010 05153010

Tema: Tema:

Salud y Protección Social Salut i Protecció Social

Subtema: Subtema:

Atención sanitaria Atenció sanitària

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente del número de altas hospitalarias de residentes de
la ciudad entre la población calculada a 1 de julio del año
de referencia

Quocient del nombre d'altes hospitalàries de residents de la
ciutat entre la població calculada a 1 de juliol de l'any de
referència

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Servicio de Análisis de Sistemas de Información Sanitaria.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Padrón
Municipal de Habitantes. Ayuntamiento de València.

Servei d'Anàlisi de Sistemes d'Informació Sanitària.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Padró
Municipal d'Habitants. Ajuntament de València.

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en tanto por 1.000 Expressat en tant per 1.000

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Medida de la incidencia de las altas hospitalarias (que
incluyen únicamente aquellas que han dado lugar como
mínimo a un día de estancia) de personas residentes en
la ciudad de València sobre la población de la ciudad.
Las altas hospitalarias pueden ser por defunción, por alta
médica, por alta voluntaria, por traslado u otras causas.
Las altas hospitalarias están referidas a personas residentes
y a hospitales públicos ubicados en la ciudad de València.
Se incluyen los datos del Hospital Clínic Universitari,
Hospital Malvarosa, Hospital Arnau de Vilanova, Hospital
Universitari i Politècnic La Fe, Hospital General Universitari
y Hosp. Dr. Peset Aleixandre. La población calculada a
mitad del año de referencia se obtiene de la explotación
estadística del �chero del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de València y se calcula como semisuma
de las poblaciones correspondientes a 1 de enero del año de
referencia y 1 de enero del año siguiente.

Mesura de la incidència de les altes hospitalàries (que
inclouen únicament aquelles que han donat lloc com a
mínim a un dia d'estada) de persones residents a la ciutat
de València sobre la població de la ciutat. Les altes
hospitalàries poden ser per defunció, per alta metgessa,
per alta voluntària, per trasllat o altres causes. Les
altes hospitalàries estan referides a persones residents
i a hospitals públics situats a la ciutat de València.
S'inclouen les dades de l'Hospital Clínic Universitari,
Hospital Malvarosa, Hospital Arnau de Vilanova, Hospital
Universitari i Politècnic La Fe, Hospital General Universitari i
Hosp. Dr. Peset Aleixandre. La població calculada a meitat
de l'any de referència s'obté de l'explotació estadística del
�txer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament
de València i es calcula com semisuma de les poblacions
corresponents a 1 de gener de l'any de referència i 1 de
gener de l'any següent.


