
 PRINCIPALS DADES SANITÀRIES 2022
Any de recuperació de l’activitat després de la pandèmia

+ de 2,3 mILIoNS DE CoNTACTES (atencions) als 
nostres centres sanitaris i sociosanitaris (+20% en relació a 2019)

increment d’activitat a l’ATENCIó PRImÀRIA
+ de 172.000 urgències (+16% en relació a 2019)
+ de 862.000 contactes (+21% en relació a 2019)
+ de 180.000 consultes telefòniques (+86% en relació a 2019)
+ de 26.000 procediments administratius (+12% en relació a 2019)
+ de 17.000 visites a domicili (13.400 l’any 2019)

recuperació en l’ACTIVITAT hoSPITALÀRIA
+ de 19.000 altes (igual que el 2019)
+ de 128.000 urgències (125.000 l’any 2019)
+ de 11.500 CmA (igual que el 2019)
+ de 305.oo0 peticions de laboratori (279.000 l’any 2019)
+ de 274.000 visites a consultes (271.000 l’any 2019)



FITES SANITÀRIES 2022

Enfortiment del sistema d’•	 atenció primària     
  Salut Comunitària / Grups Motor

Salut mental a l’atenció Primària•	  (equips psicologia)

Nova •	 Unitat de Columna de la Xarxa

Hospital del Vendrell •	 Codi Teleictus

Urgències Baixa Complexitat hospital del Vendrell•	

Anunci•	  Ampliació hospital del Vendrell 45 mEUR

FITES ÀREA DoCENT 2022

Actualment •	 34 mIR en formació als nostres centres (MFiC 
i Medicina Interna)

Pregraus•	  en infermeria, medicina, fisioteràpia i altres 
disciplines vinculades en l’atenció a la persona

Centres d’Educació Especial Estela i La Muntanyeta (amb •	
més de 130 alumnes)



FITES SoCIALS 2022

Increment Servei d’Atenció Domiciliària Tecla a Casa•	   
(increment hores de servei del 62% ) 

   2021 - 41620 hores
   2022 - 67218 hores
   previsió 2023 - 109036 hores

Adhesió de la Fundació La muntanyeta•	

Nova •	 Llar Residència Estela al centre de Tarragona

Projectes socials presentats als •	 Next Generation    
  Nova Llar residència La muntanyeta    

FITES TRANSVERSAL XARXA 2022

Aprovació •	 Pla Estratègic 2022-2026



REPTES 2023

Atenció integral sanitària i social a la persona•	

Consolidació enfortiment atenció primària i •	
accessibilitat al sistema 

Ampliació hospital del Vendrell•	

Nou Tanatori al Cementiri de Tarragona•	

Nova Llar Residència La muntanyeta a Bonavista•	

Gestió dels recursos humans davant l’ecassetat de •	
personal assistencial 

Implementació Pla Estratègic 2022-2026•	

INCREmENT DE PERSoNAL AL LLARG DE 2022
Gener 22 - 3068 contractes (3019 persones)

Desembre 2022- 3234 contractes (3162 persones)
+ 143 persones contractades


