Tasa de ingresos por 100 habitantes / Taxa d'ingressos per 100 habitants
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Nombre del Indicador:
Tasa de ingresos por 100 habitantes
Código:
05153100
Tema:
Salud y Protección Social
Subtema:
Atención sanitaria
Denición y forma de cálculo:
Se calcula como cociente entre el número de ingresos
hospitalarios y la población a 1 de julio del año de referencia
multiplicado por 100.
Fuentes de la Información:
Servicio de Análisis de Sistemas de Información Sanitaria.
Conselleria de Sanidad y Salud Pública. Padrón Municipal
de Habitantes. Ayuntamiento de València.
Periodicidad de Actualización:
Anual
Unidades de medida:
Expresado en porcentaje.
Observaciones e Interpretación:
Se considera el número de pacientes ingresados, que causan
al menos una estancia, en el establecimiento durante el año,
para diagnóstico y/o tratamiento en régimen de internado.
La población 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.

Nom de l'Indicador:
Taxa d'ingressos per 100 habitants
Codi:
05153100
Tema:
Salut i Protecció Social
Subtema:
Atenció sanitària
Denició i forma de càlcul:
Es calcula com a quocient entre el nombre d'ingressos
hospitalaris i la població a 1 de juliol de l'any de referència
multiplicat per 100.
Fonts de la Informació:
Servei d'Anàlisi de Sistemes d'Informació Sanitària.
Conselleria de Sanitat i Salut Pública. Padró Municipal
d'Habitants. Ajuntament de València.
Periodicitat d'Actualització:
Anual
Unitats de mesura:
Expressat en percentatge.
Observacions i Interpretació:
Es considera el nombre de pacients ingressats, que causen
almenys una estada, en l'establiment durant l'any, per a
diagnòstic i/o tractament en règim d'internat. La població
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.

