
Estancia hospitalaria media / Estada hospitalària mitjana

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6,36 6,21 6,36 6,41 6,27 6,18 NA 6,21 6,71

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Estancia hospitalaria media Estada hospitalària mitjana

Código: Codi:

05153020 05153020

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 de la estancia total (diferencia en días entre
la fecha de alta menos la de ingreso, no computándose
estancias iguales a cero) entre el número de altas
hospitalarias durante el año de referencia

Quocient de l'estada total (diferència en dies entre la data
d'alta menys la d'ingrés, no computant-se estades iguals a
zero) entre el nombre d'altes hospitalàries durant 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.

Servei d'Anàlisi de Sistemes d'Informació Sanitària.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en días Expressat en dies

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Indicador que intenta re�ejar la e�ciencia de la actividad de
los centros hospitalarios, ya que informa sobre el tiempo
de resolución de los procesos hospitalarios. Las altas
hospitalarias están referidas 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.

Indicador que intenta re�ectir l'e�ciència de l'activitat
dels centres hospitalaris, ja que informa sobre el temps
de resolució dels processos hospitalaris. Les altes
hospitalàries estan referides 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.


