NOTA DE PREMSA

Idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari obté tres TOP20
en l’edició de 2014

Gestió hospitalària global, àrea de cor i àrea de respiratori han estat els tres TOP20 que en la seva edició
de 2014 IASIST ha atorgat a idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari. Els prestigiosos guardons concedits
al Sagrat Cor han estat recollits pel Dr. Xavier Mate, director general dels centres d’idcsalud a Catalunya i
la Dra. Cristina Carod directora mèdica del Sagrat Cor i de la Clínica del Vallès. En l'edició d'enguany han
participat de forma voluntària un total de 163 hospitals.
Els centres TOP continuen tenint millors resultats de qualitat assistencial i també d'eficiència econòmica tot
i la situació que el sector està vivint en els últims anys.
Els hospitals TOP privats tenen millors resultats de qualitat assistencial ajustats pel risc dels pacients, amb
un 19% menys de mortalitat i un 14% menys de readmissions. A més, el cost per unitat de producció, com
a mesura d'eficiència, és un 37% inferior en els hospitals TOP que a la resta d'hospitals. En aquest cas, les
diferències s'han reduït en 5 punts percentuals respecte a l'any anterior.
Des de l'any 2000, la companyia IASIST, promotora del Programa Hospitals TOP 20, identifica els patrons
de bona pràctica (benchmark) i dóna a conèixer el nom d'aquells centres amb millors resultats en qualitat
(mortalitat, complicacions, readmissions), adequació de la pràctica clínica (cirurgia sense ingrés) i eficiència
econòmica (estades, productivitat i cost).
La direcció general d’idcsalud a Catalunya agraeix l'esforç de tots els professionals que han fet possible la
consecució d'aquests prestigiosos reconeixements que premien l'eficiència, l'excel·lència i la qualitat assistencial i reconeixen la vàlua dels nostres professionals i tot això en benefici dels nostres pacients.
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