
 

Establecementos sanitarios con réxime de internado 

 

Establecemento sanitario con réxime de internado 

É todo centro sanitario que, con independencia da súa denominación, e baixo unha mesma unidade de 

dirección, teña como finalidade principal a prestación de asistencia médica, cirúrxica ou médico-cirúrxica aos 

enfermos ingresados nel. Un establecemento sanitario con réxime de internado pode estar constituído por un 

único centro hospitalario ou por dous ou máis que se organizan e integran no chamado complexo hospitalario. 

Nestes casos é a unidade de dirección e xestión a que serve para a súa identificación. Desta forma, un 

complexo hospitalario pode estar constituído por dous ou máis centros hospitalarios, incluso distantes entre si 

e un ou varios centros de especialidades. 

 

Cama 

Dotación destinada á atención continuada de enfermos ingresados, incluíndo as incubadoras fixas e as camas 

destinadas a coidados especiais (intensivos, coronarios, queimados etc.). Non se inclúen as camas de 

observación do servizo de urxencias, as de reanimación postcirúrxica, as de hemodiálise ambulatoria, as de 

acompañantes, as de indución preanestésica, as de exploracións especiais, as de hospital de día ou de noite, 

as destinadas ao persoal do establecemento, as camas supletorias nin os berces de neonatos normais. 

 

Cama instalada 

Aquela considerada como dotación fixa do centro, que estea en condicións de funcionar, aínda que non o faga 

por non contar co persoal e equipamento necesario referido ao 31 de decembro. 

 

Camas en funcionamento 

Aquela dotación que estea efectivamente en servizo; neste caso é unha media anual. Non inclúe as camas 

habilitadas. 

 

Quirófano 

Dotación destinada á intervención ou asistencia cirúrxica ao paciente, e que consta dunha mesa de 

operacións. Exclúense: paritorios, salas de extracción dental, salas de radioloxía e salas de curas. 

 

Quirófano funcionante 

Aquela dotación que estea en servizo; representa unha media anual. 

 

Persoal do establecemento 

Considérase o persoal efectivo dos establecementos referido ao 31 de decembro do ano de referencia e non 

os postos de traballo que figuren no cadro de persoal. Inclúe o persoal que presta os seus servizos de forma 

total ou parcial nos centros de especialidades, calquera que sexa a súa dedicación horaria e sempre que 

perciban os seus honorarios a cargo do hospital de que dependen. Non se contabiliza como persoal efectivo o 

que estea en comisión de servizo adscrito a outra institución, o que estea en situación de incapacidade 

temporal por causa de enfermidade ou de baixa maternal e que fose substituído, aínda que si se contabiliza o 

persoal substituto, o que estea en situación de excedencia e o que estea vinculado ao centro mediante 

contrato temporal ou en comisión de servizo no establecemento. 

 

Persoal non sanitario 

Persoal de titulación superior ou media, dedicado exclusivamente á dirección e/ou xestión do establecemento, 

aínda que a súa titulación sexa sanitaria (inclúe grupos técnicos e grupos de xestión de función 

administrativa); asistentes sociais; persoal de oficio; titulados medios e superiores; administrativos; outros 

(relixiosos, etc.). 

 



Altas 

Representa o número de enfermos que causaron alta no hospital durante o ano. Unicamente se consideran 

como altas as daqueles pacientes que produciron, polo menos, unha estadía. Non se contabilizan como altas 

os traslados entre servizos. 

 

Gastos correntes 

Calcúlase como a suma de compras + gastos de persoal + gastos financeiros + tributos + traballos, 

subministración e servizos exteriores + dotacións para amortizacións e  provisións + outros gastos. 

 

Grao de ocupación 

Indicador que relaciona as estadías e as camas en funcionamento. Calcúlase coma o número de estadías 

causadas por 100 entre as camas en funcionamento por 365. 

 

Estadía 

Conxunto de noites e o tempo que correspondería á subministración dunha comida principal. Inclúense as 

estadías causadas durante o ano por todos os pacientes que permaneceron ingresados. 

 

Estadía media 

Indicador que relaciona as estadías e os ingresos. Calcúlase como o número de estadías causadas entre as 

altas. 

 

Índice de rotación 

Indicador que relaciona os ingresos e as camas en funcionamento. Calcúlase como o número de altas entre 

as camas en funcionamento. 

 
 

Morbilidade hospitalaria 

 

Enfermo 
Toda persoa que ingrese no centro para ser atendida, diagnosticada ou observada en réxime de internado. 
Non se inclúen, polo tanto, os nacidos sans nin os acompañantes do enfermo. 
 

Diagnóstico definitivo 

É o diagnóstico da afección principal que motivou o ingreso no hospital segundo o criterio do servizo clínico ou 

facultativo que atende o enfermo, aínda que durante a súa estadía aparecesen complicacións importantes e 

incluso outras afeccións independentes. 

 

 

 

 

 

 


