
 
 
 
 
 

 
El Grup presenta els resultats anuals que consoliden una etapa de 

creixement sense precedents 
 

 HM HOSPITALES TORNA A MILLORAR TOTS ELS SEUS 
INDICADORS ASSISTENCIALS AL 2018 

 

• Els índex assistencials, els resultats financers i l’activitat investigadora 
i docent del Grup es posen de manifest amb la publicació de la 
Memòria Anual 2018 
 

• Al 2018, HM Hospitales va atendre més de 500.000 urgències, va 
realitzar més de 84.000 altes hospitalàries, 52.000 cirurgies i va 
superar els 2,3 milions de consultes ambulatòries 

 

• L’any passat, HM Hospitales va completar la incorporació a la seva 
xarxa assistencial de l’Hospital HM Delfos a Barcelona i va posar en 
marxa el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC Galicia   
 

 
Madrid, 25 de juny de 2019. HM Hospitales torna un any més a comunicar els 
seus resultats assistencials, financers i d'activitat investigadora i docent, ja que 
representen la millor garantia de transparència cap als seus pacients i la societat 
en general. D'aquesta manera, el Grup confirma les dades avançades l'abril 
passat amb la divulgació de les magnituds econòmiques i els amplia en la 
Memòria Anual 2018, la conclusió principal de la qual és que HM Hospitales 
consolida una etapa de creixement sense precedents en tots els seus àmbits 
d'actuació. 
 
"La millora constant dels nostres indicadors en el pla assistencial, financer, 
d'investigació i docent són el reflex d'una època vibrant. Fruit del 
desenvolupament dels diferents Plans Estratègics del Grup, que hem posat en 
marxa en l'últim lustre, ens hem dotat d'una dimensió nacional, hem doblat la 
nostra facturació en aquest període i hem augmentat en complexitat en oferir 
tecnologia sanitària d'avantguarda, el que ens col·loca com un actor principal en 
el panorama sanitari privat. El resultat és que oferim la millor atenció sanitària 
possible als nostres pacients, que dipositen en la companyia el seu bé més 
preuat, la seva salut i la dels seus familiars ", destaca el Dr. Juan Abarca Cidón, 
president de HM Hospitales. 
 
D'entrada, els índexs assistencials que es posen de manifest en la Memòria 
Anual 2018 llancen dades positives en tots els indicadors com l'increment del 
27% en les cirurgies practicades en el Grup, que van aconseguir les 52.780 i 
que denoten la confiança que els pacients dipositen en HM Hospitales. En 
aquest sentit, les cirurgies ambulants també van créixer un 7% fins a les 27.948. 
 



Altres xifres ressenyables de la tasca assistencial dels professionals  
d’HM Hospitales són les 2.353.528 consultes externes que es van atendre en els 
centres sanitaris del Grup i les 538.334 urgències, el que implica un 4% més que 
l'any passat. Un símptoma de l'increment en l'activitat assistencial està en el 
creixement del 20% en els estudis de laboratori, que va superar els 8,8 milions. 
Una cosa similar ha passat amb les endoscòpies que van augmentar fins a les 
49.834, el que implica un 22% més que en l'exercici anterior. 
 
Seguint en el pla sanitari, HM Hospitales ha presentat també el nombre d'altes 
hospitalàries que han experimentat un creixement del 10% fins a les 84.451. De 
la mateixa manera, els estudis radiològics del Grup el 2018 un 5,6% fins als 
913.573. Com a colofó a aquestes dades, 6.475 nadons van venir al món en 
2018 en les maternitats dels centres de HM Hospitales. 
 
A doble dígit 
En l’àmbit financer, el Grup va confirmar les seves magnituds econòmiques -
avançades l'abril passat - per les quals HM Hospitales va aconseguir una 
facturació de 415 milions d'euros, fet que suposa més d'un 14% respecte a 
l'exercici anterior i representa duplicar els ingressos obtinguts el 2013, quan  
HM Hospitales va declarar 201.600.000 d'euros. 
 
Alejandro Abasta Cidón, conseller delegat de HM Hospitales, destaca que 
"aquests resultats que presentem són la constatació de la consolidació del 
nostre model basat en un creixement sostingut sobre una base assistencial 
sòlida. Per això, estem duent a terme una política de grans inversions en els 
centres que s'incorporen, per poder fer-los realment competitius al nivell que la 
marca HM Hospitales exigeix. " 
 
En aquest sentit, al 2018, HM Hospitales ha augmentat la seva xarxa 
assistencial amb la seva arribada a Catalunya i la incorporació de  
l'Hospital HM Delfos a Barcelona, que el 2019 s'ha incrementat amb l'adquisició 
d'un altre centre, l'Hospital HM Sant Jordi. A més, es va posar en marxa el 
Centre Integral Oncològic Clara Campal HM CIOCC Galícia i el  
Policlínico HM Getafe. 
 
Docència i investigació 
Pel que fa a docència, HM Hospitales continua batent rècords a l'arribar a la xifra 
històrica de 3.000 alumnes que van escollir les diferents opcions en què està 
immers el Grup com cursar la residència MIR, el Grau de Medicina, Infermeria i 
Odontologia o les diferents titulacions disponibles a formació  
HM - Centro de Profesiones Biosanitarias HM Hospitales. 
 
En el pla de recerca, HM Hospitales és sens dubte la institució hospitalària i 
d'investigació privada més rellevant d'Espanya amb més d'un miler de pacients 
beneficiats en els 227 assajos clínics desenvolupats al 2018. 
 
 
 
 
 
 



 
Transparència 
HM Hospitales també posa a disposició dels seus usuaris els denominats Grups 
Relacionats pel Diagnòstic (GRD). Es dóna la circumstància que aquests 
indicadors són els mateixos que proporcionen els organismes públics i alguns 
privats. Tant pacients com professionals del sector sanitari poden conèixer de 
primera mà aquesta informació i la Memòria Anual 2018 a la pàgina web del 
Grup www.hmhospitales.com. 
 
HM Hospitales 
HM Hospitales és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que 
basa la seva oferta en l'excel·lència assistencial sumada a la investigació, la 
docència, la constant innovació tecnològica i la publicació de resultats. 
 
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l'actualitat amb més 
de 4.800 treballadors laborals que concentren els seus esforços en oferir una 
medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar 
dels seus pacients i familiars. 
 
HM Hospitales està format per 41 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres 
integrals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i 
Fertilitat, a més de 21 policlíniques. Tots ells treballen de manera coordinada per 
oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients.  
 
A Barcelona, HM Hospitales compta amb l'Hospital HM Delfos, com a centre 
integral mèdic quirúrgic, dotat de tecnologia d'última generació per oferir una 
àmplia cartera de serveis. A més, el Grup també ha adquirit recentment el nou 
Hospital HM Sant Jordi amb l'objectiu de conformar un projecte assistencial, 
docent i investigador similar al que el Grup té a la Comunitat de Madrid. 
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