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Benvido/a

O equipo de profesionais de Ibermutuamur deséxalle unha pronta e 
satisfactoria recuperación do seu proceso. 

En Ibermutuamur encontrará unha resposta global tanto nas nosas 
actuacións de asistencia sanitaria e rehabilitadora coma nas prestacións 
económicas e sociais, dun xeito áxil e eficaz. 

O noso obxectivo e restabelecer a súa saúde coa maior brevidade posible. 
Para iso, pomos á súa disposición a experiencia dos nosos profesionais 
sanitarios, que se centran en ofrecerlle unha atención excelente, así como 
os últimos avances técnicos e terapéuticos no campo da medicina e a 
xestión asistencial a través dunha rede formada por 100 centros propios 
e case 1000 concertados en todo o país. Pode consultar a nosa rede de 
centros en www.ibermutuamur.es.

Nesta guía encontrará información sobre os servizos e prestacións 
aos que pode ter acceso. Se necesita máis información pode dirixirse 
á Oficina de Atención ao Cliente dispoñible en todos os nosos centros 
asistenciais, chamar de balde á liña de atención telefónica integral as 24 
horas ao número 900 23 33 33 ou consultar a nosa páxina electrónica 
www.ibermutuamur.es.

Toda a nosa actuación céntrase en ofrecerlle unha 
atención excelente



4

Guía para Pacientes
O seu proceso asistencial con Ibermutuamur

Servizos sanitarios

Asistencia sanitaria

A asistencia sanitaria de Ibermutuamur comprende 
a atención inmediata no momento do accidente, as 
consultas sucesivas e a rehabilitación, e dispomos de 
servizos de urxencias médicas, asistencia ambulatoria e 
hospitalaria e especialidades médico-cirúrxicas en todos 
os nosos centros sanitarios.

En procesos asistenciais derivados de accidentes de traballo 
ou enfermidades profesionais (continxencia profesional), 
Ibermutuamur proporcionaralle os medicamentos e 
produtos sanitarios que se consideren necesarios para 
restabelecer a súa saúde.

Urxencias médicas

Chegada a un centro asistencial de Ibermutuamur 

Diríxase ao mostrador de Urxencias, onde se ocuparán 
de formalizar a súa asistencia. É conveniente que traia 
o «Volante de solicitude de asistencia» previamente 
cuberto pola súa empresa para axilizar os trámites. Se non 
pode traer este documento, non esqueza a súa tarxeta da 
seguridade social, o DNI ou calquera outro documento que 
o identifique e indique a que empresa pertence.

O equipo de asistencia sanitaria urxente está preparado 
con equipos de diagnóstico radiolóxico, desfibriladores 
e equipos de reanimación e control analítico de 
diagnóstico inmediato. 

Despois de atendelo e de realizar todas as probas 
médicas que requira a súa lesión, o médico de urxencias 
avaliará se a súa situación clínica é compatible coa súa 
actividade laboral ou se, polo contrario, non é posible 
que continúe a traballar. No primeiro caso, o médico 
emitirá un parte de asistencia médica sen baixa, que 
esixirá a súa incorporación ao traballo e, no segundo 

caso, emitirá un parte médico de baixa no que figurará 
a duración estimada que considere o facultativo e a 
data da seguinte revisión médica. En ambos os casos, 
os partes serán emitidos por duplicado para que vostede 
poida entregarlle unha copia á súa empresa.

Asignación dun médico responsable do seu proceso 

Durante o seu proceso asistencial por continxencias pro-
fesionais asignaráselle un médico responsableque o in-
formará da evolución do seu proceso, do tratamento que 
seguir e do calendario das súas vindeiras citas médicas 
(datas, horarios e médico que o atenderá). En definitiva, o 
médico proporcionaralle toda a información clínica com-
pleta e continuada do seu proceso.  

No caso de que sexa necesario o seu ingreso nun cen-
tro hospitalario de Ibermutuamur (propio ou concertado) 
para unha intervención cirúrxica, o seu médico asignado 
comunicaralle o día e a hora de ingreso, así como a do-
cumentación que deberá achegar. 

Tanto a información proporcionada polo médico coma o 
consentimento do paciente deberán facerse por escrito en 
intervencións cirúrxicas e algunhas exploracións ou probas 
diagnósticas. O seu médico facilitaralle o documento do 
«Consentimento informado», no que constará unha 
explicación do procedemento e dos seus riscos. Vostede 
deberá asinar a súa aceptación ou rexeitamento.

Antes de deixar o centro, o persoal administrativo de 
Ibermutuamur ofreceralle as claves de acceso ao Portal 
do Paciente para que poida consultar a súa historia 
clínica e acceder ás probas que lle fixésemos (ver 
apartado Portal do Paciente).

Que servizos e prestacións lle corresponden tras un 
accidente laboral ou enfermidade profesional?

Nota: Non esqueza comunicar: 

• Se padece algún tipo de alerxia aos medicamentos ou a certos materiais como o látex.

•  Se segue algún tratamento farmacolóxico. Non debe tomar ningún medicamento sen o coñecemento do persoal sanitario que o 
atende.
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Especialidades:

• Alergoloxía.

• Anestesioloxía e reanimación.

• Cardioloxía.

• Medicina interna.

• Medicina física e rehabilitación.

• Neurocirurxía.

• Neurofisioloxía clínica.

• Odontoloxía.

• Oftalmoloxía.

• Otorrinolaringoloxía.

• Psicoloxía clínica.

• Psiquiatría.

• Radioloxía e radiodiagnóstico.

• Reumatoloxía.

•  Traumatoloxía e cirurxía ortopédica con unidades 
especializadas de:

Unidade de Artroscopia · Unidade de Columna · 
Unidade de Xeonllo · Unidade de Ombro · Unidade 
da Man · Unidade da Dor · Ondas de choque.

Unidade de Avaliación do Dano Corporal

Unidade de Enfermidades Profesionais

Unidades Cirúrxicas Especializadas:

• Cirurxía artroscópica integral.
• Cirurxía da columna vertebral.
• Cirurxía da man e microcirurxía.
• Cirurxía xeral.
• Cirurxía dixestiva.
• Cirurxía maxilofacial.
• Cirurxía plástica e reparadora.

Unidades especializadas de diagnóstico / tratamento:

• Unidade de Rehabilitación e Telerrehabilitación Cardíaca.
• Unidade do Sono.
• Unidade de Saúde Mental.
• Escola de Costas.
• Laboratorio de Biomecánica.
•  Telemedicina e Servizo Sanitario de Asistencia Remota 
(Servizo-SAR).

Asistencia ambulatoria e hospitalaria 

A nosa rede asistencial cobre todas as especialidades médico-cirúrxicas relacionadas co accidente de traballo e coas 
enfermidades profesionais. Igualmente, entre as nosas clínicas e hospitais encóntranse os centros sanitarios máis 
prestixiosos de todo o país. 

A través da nosa rede asistencial e hospitalaria ofrecemos, en conxunto, os seguintes servizos, especialidades e 
unidades médicas especializadas:

Ademais, contamos con laboratorios de análises clínicas e anatomía patolóxica.
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Rehabilitación

Nas nosas unidades de rehabilitación e fisioterapia 
pomos a disposición dos traballadores accidentados as 
técnicas máis avanzadas e as terapias necesarias para 
proporcionar un tratamento completo de rehabilitación 
das distintas lesións.

Readaptación profesional e 
asistencia social e psicolóxica

A reincorporación dos traballadores accidentados 
ao seu medio social e laboral constitúe un obxectivo 
permanente en Ibermutuamur. Por iso, o noso Servizo 
de Readaptación Profesional intégrase e forma parte 
do proceso global de rehabilitación física e funcional 
dos accidentados con algún tipo de secuela ou 
discapacidade. 

As nosas actuacións nesta materia teñen carácter 
interdisciplinario (médicos de rehabilitación, 
fisioterapeutas, psicólogos, traballadores sociais, 
expertos en formación de adultos, etc.) e levámolas a 
cabo de acordo coas necesidades concretas de cada 
paciente, para o que estabelecemos plans específicos 
de avaliación e formación ocupacional.

Abóanse os gastos de transporte por asistencia 
sanitaria derivada de continxencia profesional?

Se vostede está de baixa por un proceso de continxencias profesionais e precisa desprazarse 
para recibir asistencia sanitaria ou para comparecer para os exames e avaliacións médicas, 
pode solicitar que Ibermutuamur pague os custos de transporte ordinario nos que incorreu para 
acudir a esas comparecencias (autobús urbano, metro ou tranvía). Para iso, deberá presentar 
a «Solicitude de compensación de gastos de transporte aos traballadores» nos centros de 
Ibermutuamur, ou enviala por correo postal, xunto co título do transporte correspondente 
(billete, recibo, factura, etc.).

O taxi será considerado un medio de transporte ordinario naqueles casos nos que non exista 
outro medio de transporte ou que o servizo existente non poida adaptarse á data e hora 
da consulta médica. Nestes casos tamén se deberá cubrir a solicitude «Autorización previa 
de compensación por gastos de transporte aos traballadores por supostos derivados de 
continxencias profesionais».

Non será posible realizar o pagamento do desprazamento de acompañantes nos procesos 
de continxencias profesionais, segundo indica a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade 
Social. Soamente nos supostos nos que se cumpren os requisitos estabelecidos existe 
a posibilidade de considerar a compensación dos gastos de traslado do acompañante en 
calidade de prestación especial con cargo ao Fondo de Asistencia Social por medio da 
Comisión de Prestacións Especiais (consulte o apartado de prestación sociais).
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Prestacións económicas

Como entidade colaboradora coa Seguridade Social, 
asumimos o pagamento das prestacións económicas 
derivadas de accidente de traballo e enfermidade 
profesional previstas na Lei Xeral da Seguridade Social, 
na Lei Orgánica 3/2007, no Real Decreto 295/2009 e no 
Real Decreto 1148/2011. Estas prestacións son: 

• Incapacidade temporal. 

• Lesións permanentes que non causan invalidez. 

• Incapacidade permanente: 
  - Incapacidade permanente parcial. 
  - Incapacidade permanente total. 
  - Incapacidade permanente absoluta.
  - Grande invalidez. 

Prestacións económicas e sociais

• Morte e supervivencia (I.M.S.): 
  - Auxilio por defunción.
  - Viuvez. 
  - Orfandade e a favor de familiares. 

• Prestación por risco durante o embarazo. 

• Prestación por risco durante a lactación natural. 

•  Prestación económica para o coidado de menores 
afectados por cancro ou por unha enfermidade grave.

Se necesita coñecer o tipo de prestación económica á que ten dereito, acuda á Oficina de Atención ao 
Cliente do seu centro de Ibermutuamur máis próximo. Alí explicaranlle en que consiste a prestación e cales 
son os requisitos, trámites e documentación necesaria en cada caso. Se o prefire, pode solicitar esta mes-
ma información a través do correo electrónico atencionalcliente@ibermutuamur.es ou chamando á Liña de 
Atención Telefónica Integral ao número gratuíto 900 23 33 33, de luns a venres das 08:00 ás 20:00 horas.
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Prestacións sociais 

A Comisión de Prestacións Especiais de Ibermutuamur 
xestiona axudas asistenciais e económicas, así como 
programas individualizados de formación orientados 
á readaptación e reinserción laboral dos traballadores 
que, como consecuencia dun accidente de traballo 
ou dunha enfermidade profesional, teñen unha 
incapacidade permanente recoñecida (ou unha situación 
de incapacidade temporal con previsión de invalidez 
permanente após a alta médica) e se encontran, ademais, 
nun estado concreto de necesidade, ou requiren axuda 
para a súa reinserción laboral e acreditan carecer de 
medios económicos para facer fronte á situación. 

A maior parte das axudas abranguen gastos de 
hipoteca da vivenda habitual, cursos e plans individuais 
de formación, gastos extraordinarios derivados do 
falecemento do traballador, gastos de formación 
académica dos fillos orfos, eliminación de barreiras 
arquitectónicas na vivenda habitual, adaptación de 
vehículos ou adquisición de elementos técnicos, entre 
outras. Estas axudas son independentes e compatibles 
coas prestacións regulamentarias da Seguridade Social.

Na nosa páxina electrónica www.ibermutuamur.es, 
poderá consultar o catálogo de axudas da Comisión de 
Prestacións Especiais.

Os traballadores sociais de Ibermutuamur proporcionaranlle información ampliada se vostede ou o seu 
familiar accidentado se encontran nesta situación, estudarán o seu caso e explicaranlle os trámites e 
canles necesarios para solicitar estas axudas. 
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Abóanse os gastos de transporte por asistir ao 
recoñecemento médico para o control e seguimento da 
incapacidade temporal por continxencia común?

Se a vostede o citan para un recoñecemento médico, exame ou valoración médica por 
requirimento do médico de control de continxencias comúns, ou para a realización de 
interconsultas e probas diagnósticas relacionadas directamente coa avaliación médica 
na consulta, poderá solicitar o aboamento dos gastos ocasionados para acudir a estas 
comparecencias en medios de transporte ordinarios de carácter público ou colectivo (autobús 
urbano, metro ou tranvía). Para iso, deberá presentar a «Solicitude de compensación de gastos 
de transporte aos traballadores» nos centros de Ibermutuamur, ou enviala por correo postal, 
xunto co título do transporte correspondente (billete, recibo, factura, etc.). Nos procesos de 
continxencias comúns, a utilización de medios extraordinarios de transporte como o taxi, 
quer porque o estado médico do traballador o esixa, quer porque non exista outro medio 
de transporte ou non se poida adaptar ao servizo existente na data e no horario previsible 
da citación médica, require que se cubra o formulario «Autorización previa de compensación 
por gastos de transporte aos traballadores ou acompañantes para supostos derivados de 
continxencias comúns», asinada polo director de zona de continxencias comúns; este requisito 
esíxese tamén se hai presenza de acompañante.

Nos casos de accidente non laboral ou enfermidade 
común, deberá acudir ao servizo público de saúde, 
onde recibirá a asistencia sanitaria que requira. No caso 
de non poder traballar por causa de enfermidade ou 
accidente, emitiranlle un parte médico de baixa que terá 
que remitirlle á súa empresa. 

Se a súa empresa ten concertado con Ibermutuamur 
o seguimento e control da incapacidade temporal por 
continxencias comúns, encargarémonos de: 

1. Seguimento e control das 
situacións de incapacidade 
temporal por continxencias 
comúns
Ibermutuamur encargarase do seguimento da súa 
situación de incapacidade temporal a partir do momento 
en que lle expidan o parte médico de baixa, sen prexuízo 
das competencias que lles corresponden aos servizos 
públicos de saúde en materia sanitaria.

Citación para recoñecemento médico
Ibermutuamur porase en contacto con vostede e faralle 
os recoñecementos médicos que considere necesarios 
mentres dure o proceso de incapacidade temporal. 

Para iso, terá coñecemento da data do seu recoñecemento 
médico cunha antelación mínima de 4 días hábiles. Nes-
ta comunicación será informado de que se non acode ao 
recoñecemento sen xustificar os motivos, suspenderase 
preventivamente a prestación económica.

Ibermutuamur poderá realizar probas diagnósticas 
e tratamentos de rehabilitación e terapéuticos coa 
finalidade de reducir a prolongación innecesaria 
do seu proceso de incapacidade temporal, logo de 
autorización do médico do servizo público de saúde e 
de consentimento informado do paciente. Os resultados 
destas probas e tratamentos poranse a disposición do 
facultativo do servizo público de saúde que o estea 
asistindo, para a súa incorporación á historia clínica 
electrónica do paciente.

E no caso de enfermidade común ou accidente non 
laboral?
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Que ocorre se vostede non acode ao recoñecemento médico? 

Se vostede xustifica o motivo que lle impide acudir ao recoñecemento médico con anterioridade 
á data fixada para este, ou no mesmo día, Ibermutuamur fixará unha data posterior para a súa 
realización e comunicarallo coa antelación mínima dos 4 días hábiles. A súa falla de asistencia 
quedará xustificada nos seguintes casos: 

-  Se achega un informe emitido polo médico do servizo público de saúde que lle estea prestando 
a asistencia sanitaria, no que desaconselle, debido á situación clínica na que se encontra, a súa 
presenza no recoñecemento médico de Ibermutuamur.

- Se desde Ibermutuamur o citásemos cun prazo previo inferior aos 4 días hábiles.

-  Se acredita que a citación para o recoñecemento médico de Ibermutuamur coincide co 
cumprimento dun deber inescusable de carácter persoal perante unha Administración Pública; 
cunha situación familiar grave sobrevida e imprevista; ou con situacións de forza maior que 
dificulten ou impidan o normal acceso ao centro de Ibermutuamur.

Se non acode ao recoñecemento médico de Ibermutuamur e non xustifica a súa ausencia, 
suspenderase preventivamente a prestación económica. Se a falla de asistencia non queda 
xustificada no prazo dos 10 días hábiles seguintes á data fixada para o recoñecemento, extinguirase 
o dereito ao subsidio. 

A cobertura de prestacións económicas por incapacidade 
temporal (subsidio en período de baixa) iníciase a partir do 
4.º día de baixa. O pagamento desta prestación, entre o 
4.º e o 15.º día de baixa, corre pola conta da empresa. 

A partir do día 16.º de baixa médica, Ibermutuamur faise 
cargo da prestación económica.

2. Pagamento da prestación económica

Propostas de alta médica 
formuladas por Ibermutuamur 
nos procesos derivados de 
continxencias comúns
Se no seu proceso de incapacidade temporal derivado 
de continxencia común, Ibermutuamur considera que é 
posible que vostede non estea impedido para traballar, á 
vista dos partes médicos de baixa ou da confirmación 
da baixa, dos informes complementarios ou 
das actuacións de control e seguimento que se 
desenvolvan, poderá formularlle unha propos-
ta motivada de alta médica á inspección médica 
do servizo público de saúde, que terá que ir acom-
pañada dos informes e das probas que lle realizásemos. 
Ibermutuamur comunicaralle por escrito a vostede e ao 
Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), para o 
seu coñecemento, que se enviou a proposta de alta.

Procedemento e prazos

Unha vez recibida a proposta de alta de Ibermutuamur, 
a inspección médica do servizo público de saúde es-
tará  obrigada a comunicarlle á mutua e ao INSS, nun 
prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir do 
día seguinte á súa recepción, se estima a proposta, 
coa emisión da alta, ou se a denega, en cuxo caso 
acompañará informe médico motivado que a xustifique.

Se a inspección médica do servizo público de saúde 
emite a súa alta médica, Ibermutuamur notificaralles, 
tanto a vostede coma á empresa onde traballa, a ex-
tinción do dereito, sinalando a data na que esta entra en 
vigor. (Disposición adicional segunda da Lei 35/2014). 

Nota: 

Como entidade colaboradora coa Seguridade Social, 
asumimos tanto o seguimento coma o pagamento da 
prestación económica da incapacidade temporal por 
accidente non laboral ou enfermidade común establecido 
na Lei Xeral da Seguridade Social [Real Decreto Lexislativo 
8/2015], o Real Decreto 625/2014 e a Orde ESS 1187/2015.
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Se a inspección médica considera necesario 
realizarlle unha revisión médica antes de emitir ou 
denegar a alta médica, citarao para o recoñecemento mé-
dico dentro do prazo de 5 días hábiles contados a partir 
do día seguinte á recepción da proposta de alta de Iber-
mutuamur. Se non acode á revisión da inspección mé-
dica do servizo público de saúde, esta comunicarallo o 
mesmo día a Ibermutuamur. Nese caso, Ibermutuamur 
suspenderá o pagamento do subsidio, con efectos des-
de o día seguinte a aquel no que se produza a falla de 
asistencia, e porase en contacto con vostede para que, 
no prazo de 4 días, xustifique a súa incomparecencia á 
cita da inspección médica. Se vostede xustifica a incom-
parecencia, Ibermutuamur levantará a suspensión e repo-

rá o dereito ao subsidio; no caso de que a considere non 
xustificada, adoptará o acordo de extinción do dereito 
ao subsidio e notificarallo a vostede e á empresa na que 
traballa, consignando a data de entrada en vigor desta, 
ao día seguinte ao do seu (Disposición adicional segunda 
da Lei 35/2014).

Se a inspección médica do servizo público de saúde 
desestima a proposta de alta formulada por Ibermu-
tuamur ou non contesta no prazo de 5 días hábiles, a 
mutua poderá solicitarlle a emisión do parte de alta ao 
INSS. Neste caso, o INSS terá que resolver se estima a 
proposta de alta da mutua ou se a denega no prazo de 
4 días contados a partir da súa recepción. 
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Servizos de atención e información

Portal do Paciente

Todos os pacientes que tivesen algún proceso asistencial 
en Ibermutuamur poden consultar a súa historia clínica 
en liña. O proceso de consulta é moi sinxelo e conta coas 
máximas garantías de seguridade e confidencialidade 
dos datos. 

Deste xeito, a través do Portal do Paciente, ao que se accede 
desde a nosa páxina electrónica www.ibermutuamur.es, 
poderá: 

-  Consultar o resultado das probas médicas que lle 
fixésemos en Ibermutuamur (radiografías, analíticas e 
probas complementarias).

-  Consultar e descargar o informe da súa historia clínica.

-  Consultar os datos da súa próxima cita médica. 

- Consultar o seu historial de baixas.

E todo isto sen ter que desprazarse ata as nosas 
instalacións.

Para acceder a este servizo é imprescindible cumprir os 
seguintes requisitos: 

•  Ser traballador protexido por Ibermutuamur no momento 
en que realiza a consulta a través do Portal do Paciente. 

•  Dispor da cobertura de Ibermutuamur nalgún momento 
no pasado (ter historia clínica en Ibermutuamur). Dispor 
de DNI electrónico (DNIe) e do seu correspondente 
PIN de acceso (tamén é necesario un lector de DNIe 
conectado ao ordenador) ou dunha clave de acceso 
(usuario e contrasinal), persoal e intransferible, 
proporcionada por Ibermutuamur. 

Se despois de ser atendido no Servizo de Urxencias de 
Ibermutuamur non lle facilitaron as claves de acceso ao 
Portal do Paciente, solicíteas, de maneira presencial, en 
calquera centro asistencial de Ibermutuamur.

Que outros servizos lle ofrece Ibermutuamur?

Oficina de Atención ao Cliente 

Todos os centros asistenciais de Ibermutuamur dispoñen 
dunha Oficina de Atención ao Cliente onde lle axudarán a: 

-  Obter información ampla e pormenorizada de todas as 
coberturas, prestacións e servizos, así como da rede 
de centros de Ibermutuamur.

-  Coñecer o tipo de prestacións económicas ás que ten 
dereito o paciente. Explicaranlle os requisitos, trámites 
e documentación necesaria en cada caso.

-  Xestionar as solicitudes que necesite, informándoo da 
xestión precisa para cada trámite.

-  Atender as súas suxestións e agradecementos, 
resolver posibles incidencias relacionadas cos servizos 
prestados en Ibermutuamur, así como queixas e 
reclamacións relacionadas con estes, e realizar os 
trámites necesarios para a resolución dos problemas 
formulados.

Se o prefire, pode pórse en contacto con esta oficina 
a través:

-  Do enderezo de correo electrónico: 
atencionalcliente@ibermutuamur.es

-  Da Liña de Atención Telefónica Integral 900 23 33 33, 
de luns a venres das 08:00 ás 20:00 horas.

A Oficina de Atención ao Cliente é unha mostra máis de que a orientación ao cliente é a nosa prioridade.
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Liña de Atención Telefónica Integral 

A través da Liña de Atención Telefónica Integral 24 
horas, ao número gratuíto 900 23 33 33, vostede poderá 
realizar todas as xestións que necesite relacionadas con 
Ibermutuamur. 

Deste xeito, poderá solicitar asistencia sanitaria por 
accidente de traballo ou enfermidade profesional, 
tanto en España coma no estranxeiro, as 24 horas do 
día, e todos os días do ano. (Para solicitar asistencia 
desde o estranxeiro deberá pórse en contacto a través 
do número + 34 91 744 51 01).

Aquí facilítase tamén información sobre trámites e 
xestións para traballadores desprazados ou que se des-
pracen ao estranxeiro. Desta maneira, as empresas e os 
traballadores que se vaian desprazar ao estranxeiro po-
den consultar os trámites e as xestións que deben realizar 
con anterioridade a empresa e o traballador na Tesourería 
Xeral da Seguridade Social e no Instituto Nacional da Se-
guridade Social (INSS), ademais de como deben actuar 
no caso de accidente laboral. 

Amais, poderá realizar consultas e obter información 
e asesoramento acerca das coberturas, prestacións 
e servizos, así como da rede de centros de 
Ibermutuamur; tamén, comunicar posibles queixas 
e reclamacións relacionadas cos servizos prestados 
por Ibermutuamur , así como resolver as posibles 
dúbidas ou incidencias que lles poidan xurdir aos 
usuarios  e coñecer as funcionalidades dos servizos 
de Ibermutuamur prestados a través da Internet (Portal 
do Paciente, Portal Divulgativo PRL, Cibermutua, etc.).
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Co fin de ofrecer o mellor servizo, fomentamos a investigación 
clínica dos nosos profesionais sanitarios e impulsamos 
programas de innovación e desenvolvemento (I+D+I) para 
a posta en marcha de novos servizos que complementan e 
reforzan a nosa atención sanitaria, ao tempo que melloran a 
saúde laboral dos nosos traballadores protexidos.

Incorporamos técnicas terapéuticas avanzadas nos 
tratamentos médicos e clínicos, así como os últimos 
avances da tecnoloxía aplicada á xestión e aos servizos.

Escola de Costas 

É un programa de educación e adestramento para que o 
paciente con dor vertebral e con procesos de incapacidade 
temporal derivados dunha continxencia cuberta por 
Ibermutuamur adquira os coñecementos e as habilidades 
necesarios que lle permitan alcanzar e manter un estado 
de saúde óptimo das súas costas.

Impartida por profesionais especialmente cualificados 
nesta materia, a Escola de Costas facilita información sobre 
diferentes aspectos relacionados coa patoloxía vertebral 
(anatomía básica, causas da dor vertebral, mecanismos de 
protección, normas básicas de hixiene corporal, etc.) que 
permite combater mellor os episodios dolorosos.

Ademais, proporciona un adestramento preciso para 
adquirir hábitos posturais correctos e desenvolve un 
programa específico de exercicios de columna destinado 
a acadar un mellor estado funcional e un estilo de vida 
máis saudable para o traballador, para o que se fai un 
seguimento periódico dos pacientes tratados.

Servizos integrais de atención sanitaria laboral

Laboratorios de biomecánica 

É unha unidade especializada na que se avalía de forma 
obxectiva o estado funcional do sistema músculo-
esquelético daqueles traballadores que se encontran 
nunha situación de incapacidade temporal após sufrir 
un accidente laboral ou unha enfermidade común, e que 
presentan algún tipo de limitación ou dificultade para 
retornar ás súas actividades habituais previas ao accidente.

Nos laboratorios realízanse probas biomecánicas para 
medir e rexistrar graficamente a situación funcional do 
paciente, e facilítase o diagnóstico e a valoración das 
súas alteracións. Resulta especialmente útil cando 
se quere medir a eficacia do tratamento do paciente, 
cando é necesario analizar as modificacións que poden 
efectuarse con este e cando, unha vez finalizado o 
proceso patolóxico, hai que definir de forma obxectiva e 
precisa que limitacións funcionais ten este.

Aplícase para a análise e valoración de diferentes 
patoloxías.

Unidade de Rehabilitación e 
Telerrehabilitación Cardíaca 

É un servizo especializado na rehabilitación integral dos 
pacientes que padecesen recentemente unha anxina 
de peito, un infarto de miocardio, etc., e se encontren 
nun proceso de incapacidade temporal (baixa médica) 
cuberto por Ibermutuamur.

Estas unidades están formadas por un equipo 
multidisciplinario de especialistas en cardioloxía, 
psiquiatría, psicoloxía clínica, rehabilitación e medicina 
de familia, que leva a cabo un programa terapéutico 
global para acadar unha recuperación máis rápida do 
estado físico, psicolóxico e sociolaboral das persoas 
con enfermidade cardiovascular.
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Na Unidade de Rehabilitación Cardíaca de Ibermutuamur, 
que reduce o número de incapacidades permanentes 
orixinadas pola enfermidade coronaria e mellora a 
calidade de vida destes pacientes, conséguese, ademais:

•  Recuperar a máxima capacidade funcional, mediante 
un programa de adestramento físico controlado.

•  Controlar os factores de risco cardiovascular, a través 
dun seguimento clínico destes.

•  Diminuír o período de convalecencia.

•  A readaptación persoal, social e laboral do paciente, 
mediante técnicas psicolóxicas que axudan a superar a 
enfermidade e as súas complicacións asociadas, como 
a depresión.

•  Diminuír a mortalidade asociada a novos eventos 
cardíacos.

Nas unidades de telerrehabilitación cardíaca incorpórase 
un sistema de videoconsulta cardiolóxica.

Ademais, en Ibermutuamur, tamén levamos a cabo 
un programa de rehabilitación cardíaca domiciliaria, 
mediante un sistema de supervisión cardiolóxica 
remota. 

Este programa está dirixido aos pacientes en situación 
de baixa laboral por cardiopatía isquémica clasificados 
como pacientes de baixo risco após unha avaliación 
cardiolóxica inicial en Ibermutuamur consistente nunha 
historia clínica detallada, unha exploración física, unha 
ecocardiografía (se non lla realizaron durante o seu ingre-
so hospitalario) e unha proba de esforzo (para descartar 
a existencia de isquemia residual e avaliar a capacidade 
funcional de referencia, de cara a programar o exercicio 
que cómpre realizar durante a rehabilitación cardíaca). 

De acordo cos criterios das guías clínicas da Sociedade 
Europea e Española de Cardioloxía para pacientes que 
sufriron un infarto de miocardio, enténdese por paciente 
de baixo risco o que presenta as seguintes características: 

•  Evolución intrahospitalaria do infarto boa e sen com-
plicacións. 

•  Revascularización coronaria completa (todas as arterias 
con lesións obstrutivas están revascularizadas). 

•  Proba prognóstica de esforzo, clínica e electricamente 
negativa, na que non se inducen arritmias significativas. 

•  Ventrículo esquerdo con función contráctil (de ambos 
os dous ventrículos) normal. 

Antes de iniciar a rehabilitación cardíaca domiciliaria, o 
paciente realizará unhas sesións de aprendizaxe nas ins-
talacións da Unidade de Rehabilitación Cardíaca. Nelas, 
o persoal sanitario de Ibermutuamur ensinaralle o tipo 
de exercicio físico que cómpre realizar diariamente, xun-
to coa súa duración e intensidade, así como a utilizar o 
dispositivo de supervisión cardiolóxica remota, compos-
to por unha camiseta ou banda torácica de rexistro con 
electrodos incorporados e unha gravadora de electrocar-
diografía portátil que permite rexistrar a frecuencia cardía-
ca, a aparición de arritmias ou alteracións da condución 
durante a actividade física ou a presenza de síntomas 
como o mareo, as palpitacións ou a dor precordial. 

Ademais, ensinaráselle ao paciente a tomar as constan-
tes vitais (frecuencia cardíaca ou pulso radial ou carótico, 
así como a tensión arterial) antes de iniciar e de finalizar 
a actividade física, e explicaráselle como encher tanto a 
folla de control, co tipo de exercicio realizado cada día e 
a súa duración, coma a folla de rexistro das constantes 
vitais e sintomatoloxía durante a sesión, de ser o caso. 
Tamén recibirá instrucións sobre o que facer no caso de 
ter síntomas clínicos ou en situacións de urxencia. 

Cunha periodicidade semanal ou quincenal, o paciente 
acudirá aos controis preestablecidos polo seu médico 
de Ibermutuamur, quen o avaliará medicamente e lle 
resolverá as dúbidas e incidencias. Alén diso, o médico 
introducirá os datos gravados no sistema de supervisión 
cardiolóxica remota para a súa análise, estudo e 
seguimento.
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•  A supervisión médica a distancia xera no paciente 
unha autoconfianza progresiva para normalizar a súa 
actividade física e acadar os estándares de vida previos 
ao infarto. 

Unidade do Sono 

É un servizo especializado na avaliación e diagnóstico de 
pacientes con procesos de baixa cubertos pola mutua que 
están directamente relacionados cos trastornos do sono.

Os trastornos do sono son moi frecuentes na poboación 
traballadora e están directamente relacionados cos 
accidentes de traballo, especialmente naquelas 
profesións ou actividades que requiren concentración, 
atención e unha rápida capacidade de reacción para 
desenvolver o traballo en condicións de seguridade, 
tanto para o propio traballador coma para as persoas 
que o rodean.

Mentres o paciente realiza actividade física fóra das 
instalacións da Unidade de Rehabilitación Cardíaca de 
Ibermutuamur, o sistema de supervisión cardiolóxica 
remota permite: 

•  Optimizar o tratamento farmacolóxico do paciente para 
lograr un control axeitado da frecuencia cardíaca (tanto en 
repouso coma durante a realización do exercicio físico). 

•  Proporcionar un complemento diagnóstico perante a 
aparición de síntomas clínicos durante a realización 
do exercicio ou despois desta (sensación de mareo, 
palpitacións, etc.), o que permite confirmar e identificar a 
existencia de arritmias ou trastornos da condución que 
puidesen estar relacionados cos síntomas sinalados. 

•  O rexistro do número, intensidade e duración das 
sesións de exercicio físico permite axustar de forma 
progresiva as cargas de exercicio ao seu rendemento, 
para obter unha melloría da súa capacidade funcional. 
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Nas instalacións das nosas unidades facemos varios 
tipos de probas, como a polisonografía nocturna 
convencional, que consiste no rexistro nocturno 
simultáneo de variables neurofisiolóxicas (actividade 
cerebral, muscular...) e cardiorrespiratorias, que permiten 
avaliar a cantidade e calidade do sono, así como 
identificar os diferentes eventos cardíacos, respiratorios, 
motores, etc., ademais de como repercuten no sono.

Tamén contamos con equipos de poligrafía respiratoria 
domiciliaria, unha proba utilizada para diagnosticar o 
síndrome de apnea-hipopnea durante o sono (SAHS). 
Para realizar este estudo, os profesionais sanitarios 
ensínanlle ao paciente a empregar o dispositivo que terá 
que levar para o seu domicilio. Unha vez neste, o único 
que ten que facer é seguir as instrucións proporcionadas 
polo profesional sanitario na mutua. A información 
queda rexistrada e almacenada no dispositivo e é, 
posteriormente, analizada polo médico neurofisiólogo.

Telemedicina e Servizo Sanitario de 
Asistencia Remota

A dotación tecnolóxica de todos os nosos centros, composta 
por sistemas de videoconferencias e dixitalización tanto 
das probas diagnósticas (radioloxías, electrocardiografías e 
analíticas) coma do historial clínico dos pacientes, permite 
consultar e analizar os distintos resultados con varios 
especialistas á vez e en tempo real.

Ademais, contamos cun sistema de teleasistencia ou 
supervisión remota para o control e seguimento durante os 
procesos preoperatorios e postoperatorios dos traballadores 
accidentados que tamén teñan determinadas patoloxías 
crónicas, como a diabetes, hipertensión arterial, obesidade, 
enfermidades respiratorias, enfermidades cardiovasculares 
e síndromes plurimetabólicos, e requiran unha continua 
avaliación médica do tratamento ao que estean adscritos, 
polo grao de complicacións asociadas que poden chegar a 
xerar no paciente estas patoloxías.
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Como paciente e usuario dos servizos sanitarios de 
Ibermutuamur ten dereito a: 

Solicitar unha segunda opinión médica
Todo paciente que reciba asistencia sanitaria en 
Ibermutuamur ten dereito a obter unha segunda opinión 
médica relativa ao seu diagnóstico, prognóstico, 
tratamento e orientacións de futuro do seu proceso 
clínico, se non está completamente seguro do prescrito 
polo seu médico de Ibermutuamur ou ten algunha 
dúbida sobre o seu proceso asistencial. 

Esta segunda opinión médica levarase a cabo no 
ámbito dos centros sanitarios de Ibermutuamur e o 
seu custo será asumido pola mutua. Se non pode 
ser proporcionada con medios propios, facilitarase a 
obtención dunha segunda opinión médica nun centro 
sanitario concertado autorizado.

Que é a segunda opinión médica? 

É a avaliación realizada por un médico experto sobre 
o diagnóstico, prognóstico, tratamento e orientacións 
de futuro dun proceso clínico dun paciente cando, nun 
primeiro informe:

-  Recibiu o diagnóstico dunha enfermidade de 
prognóstico reservado ou que afecta significativamente 
a súa saúde.

- Indicóuselle seguir un tratamento de risco.

Unha vez que o diagnóstico se completou e sempre que 
non requira tratamento urxente.

A segunda opinión médica está indicada tamén en 
procesos ou procedementos asistenciais que, a criterio 
do paciente, requiran ampliar ou completar a información 
médica para resolver dúbidas e xerar confianza e 
seguridade.

Como se solicita?

Para poder solicitala, o paciente deberá cubrir a solicitude 
de Segunda Opinión Médica, que está dispoñible en: 

- Todos os centros asistenciais de Ibermutuamur.

- No Portal do Paciente.

- Na páxina electrónica www.ibermutuamur.es.

E presentala: 

-  De forma presencial en calquera centro de Ibermutua-
mur.

-  De forma telemática, a través do Portal do Paciente.

Prazos para a resolución de solicitudes

O director provincial de Ibermutuamur, após a avaliación 
da solicitude co médico responsable do proceso 
asistencial, notificaralle ao interesado, no prazo de 3 días 
a partir da presentación desta, cal é o centro sanitario 
acreditado e o facultativo experto que deberá emitir a 
segunda opinión médica, así como a data e hora da 
cita. O prazo máximo para a cita será de 10 días, agás 
nos casos de prioridade clínica, nos que se realizará nun 
máximo de 3 días. 

Emisión da segunda opinión médica

A segunda opinión médica será emitida polo facultativo 
experto do centro sanitario coa especialidade médica 
acreditada designado por Ibermutuamur, mediante 
informe por escrito, no prazo de 3 días contados dende 
o recoñecemento médico que se lle realice, agás 
se require exploracións ou probas complementarias, en 
cuxo caso o prazo se contabilizará a partir da finalización 
do estudo clínico. 

O informe da segunda opinión médica conterá 
unha valoración argumentada sobre o diagnóstico, 
prognóstico, tratamento e orientacións de futuro da 
enfermidade do paciente, e incluirá unha conclusión 
final, en termos comprensibles para o paciente. Este 
informe incorporarase á historia clínica e entregaráselle 
ao interesado, o cal deberá confirmar a súa recepción.

Que dereitos ten vostede como paciente?
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O paciente terá dereito a escoller a súa asistencia 
sanitaria de acordo co diagnóstico e tratamento inicial 
ou co da segunda opinión médica. En calquera caso, 
garantirase a asistencia sanitaria escollida polo paciente 
nun centro asistencial de Ibermutuamur ou nun centro 
concertado autorizado.

Centros de segunda opinión médica 

A segunda opinión médica será realizada por un 
facultativo experto dos centros sanitarios propios ou 
concertados de Ibermutuamur situados en Alacante, 
Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, 
Sevilla, Valencia e Valladolid.

Solicitar un cambio de médico
Nos procesos asistenciais derivados de accidente de 
traballo ou enfermidade profesional, vostede poderá 
solicitar un cambio do médico asignado. Sempre que 
o permitan os recursos dispoñibles, asignaráselle outro 
médico de control no mesmo centro asistencial no que 
vostede estea sendo tratado. Se esta opción non é 
posible, ofreceráselle a posibilidade de acudir ao centro 
asistencial propio máis próximo.

Para isto, debe realizar a solicitude de cambio de médico 
por escrito na Dirección Médica de Continxencias 
Profesionais do centro, cos seus datos persoais e os 
motivos polos que quere o cambio. 

Solicitar a revisión da alta médica 
emitida por Ibermutuamur
Se vostede como paciente de Ibermutuamur recibe a 
alta médica do seu proceso de incapacidade temporal 
derivado de continxencia profesional e non está conforme 
con este, pode solicitar a revisión da alta médica emitida 
por Ibermutuamur no Instituto Nacional da Seguridade 
Social (INSS), nun prazo máximo de 10 días hábiles 
contados a partir da emisión do parte de alta.

Para iso, deberá cubrir e presentar a solicitude 
«Procedemento administrativo de revisión da alta 
médica» dispoñible na páxina electrónica do INSS 
(estabelecido no artigo 4 do Real Decreto 1430/2009), 
indicando os motivos da súa desconformidade coa 
alta médica. Esta solicitude debe ir acompañada 
necesariamente do historial médico previo relacionado 
co proceso de incapacidade temporal ou dunha copia 
da solicitude do historial a Ibermutuamur.

No caso de que vostede inicie o procedemento de revisión, 
deberá comunicarllo á súa empresa o mesmo día que 
presente a súa solicitude, ou no seguinte día hábil.

A simple iniciación do procedemento especial de 
revisión suspende os efectos da alta médica emitida por 
Ibermutuamur e prorroga a situación de incapacidade 
temporal derivada de continxencia profesional durante 
a tramitación do procedemento. Polo tanto, mantense o 

Nota:

Os gastos de transporte e manutención que resulten de facer efectivo o dereito á segunda opinión médica correrán por conta 
de Ibermutuamur.

CENTROS DE SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

ALACANTE

OVIEDO

MÁLAGA

VALLADOLID
BARCELONA

SEVILLA
GRANADA

VALENCIA

MURCIA

MADRID

Oviedo
· Valladolid
· Madrid
· Barcelona
· Valencia
· Alacante
· Sevilla
· Granada
· Malaga
· Murcia
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aboamento da prestación na modalidade de pagamento 
delegado, sen prexuízo de que posteriormente se poidan 
considerar indebidamente percibidas as prestacións 
económicas da incapacidade temporal. 

O INSS comunicaralle a Ibermutuamur o inicio do 
procedemento especial de revisión para que, no 
prazo improrrogable de 4 días hábiles, achegue 
os antecedentes relacionados co proceso de 
incapacidade temporal e informe sobre as causas que 
motivaron a emisión da alta médica. 

Ademais, o INSS comunicaralle á súa empresa o inicio 
do procedemento no prazo de 2 días hábiles contados 
a partir da presentación da solicitude pola súa parte. 

O director provincial do INSS ditará, no prazo máximo 
de 15 días hábiles contados a partir da entrega da 
documentación por parte de Ibermutuamur, a resolución 
que corresponda, logo de informe preceptivo do equipo 
de avaliación de incapacidades, que debe examinar e 
avaliar o caso concreto. 

A resolución que se dite determinará a data e os efectos 
da alta médica, ou o mantemento da baixa. Cando o 
INSS confirme a alta médica emitida por Ibermutuamur 
ou estabeleza unha nova data de extinción da 
situación de incapacidade temporal, consideraranse 
indebidamente percibidas as prestacións económicas 

da incapacidade temporal derivada de continxencia 
profesional que se lle aboasen a vostede a partir da data 
estabelecida na resolución.

Desacordo coa cualificación 
da continxencia (determinación 
da continxencia causante da 
incapacidade temporal)
Se vostede é un traballador accidentado protexido por 
Ibermutuamur que acode ao servizo médico desta mutua 
e o facultativo que o asiste considera, após o recoñe-
cemento médico preceptivo e a realización das probas 
correspondentes, que a patoloxía causante é de carác-
ter común, remitirao ao servizo público de saúde para 
o seu tratamento, sen prexuízo de dispensarlle a asis-
tencia precisa nos casos de urxencia o de risco vital. Con 
esta finalidade, o médico de Ibermutuamur entregaralle 
un informe médico no que se describirá a patoloxía e se 
sinalarán o diagnóstico, o tratamento dispensado e os 
motivos que xustifican a determinación da continxencia 
causante como común, xunto cos informes relativos ás 
probas que se realizasen.

Se, á vista do informe de Ibermutuamur, vostede 
se dirixe ao servizo público de saúde e un 
médico deste servizo emite un parte de baixa por 
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continxencia común con cuxa natureza vostede non 
concorda, poderá formular unha reclamación no INSS 
por causa da consideración outorgada á continxencia. 

Pola súa parte, o facultativo do servizo público 
de saúde que emita o parte de baixa poderá formular 
a súa discrepancia no INSS fronte á consideración 
da continxencia que outorgou Ibermutuamur, sen 
prexuízo de que o parte médico produza plenos efectos.

A resolución que se dite estabelecerá o carácter común ou 
profesional da continxencia causante, así como o suxeito 
obrigado ao pagamento das prestacións derivadas da 
mesma e á prestación de asistencia sanitaria.

Procedemento e prazos

(Estabelecido no artigo 6 do Real Decreto 1430/2009).

O procedemento para a determinación da continxencia 
causante dos procesos de incapacidade temporal 
poderase iniciar a partir da data de emisión do parte de 
baixa médica:

•  De oficio, pola propia iniciativa do INSS, como 
consecuencia da petición motivada da Inspección de 
Traballo e Seguridade Social, ou do servizo público de 
saúde competente para xestionar a asistencia sanitaria 
da Seguridade Social.

•  Por instancia do traballador ou do seu representante legal.

•  Por instancia de Ibermutuamur.

As solicitudes deberán ir acompañadas de toda a 
documentación necesaria para poder determinar a 
continxencia, incluídos os informes e as probas médicas 
realizadas.

O INSS comunicaralle a iniciación do procedemento ao 
servizo público de saúde competente e a Ibermutuamur, 
(cando o procedemento non fose iniciado pola súa 
instancia), para que, no prazo improrrogable de 4 
días hábiles, achegue os antecedentes relaciona-
dos co caso que estean á súa disposición e un infor-
me sobre a continxencia que considera causante do 
proceso patolóxico e os seus motivos. Tamén se lle 
trasladará ao traballador a iniciación do procedemen-
to (cando este non se fixese pola súa instancia), co-
municándolle que dispón dun prazo de 10 días hábiles 
para achegar a documentación e facer as alegacións 
que coide oportunas.

O INSS poderá solicitar os informes e realizar cantas 
actuacións considere necesarias para a determinación, 
coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos 
cales debe ditar resolución.

Se o servizo público de saúde emite un parte de baixa 
por continxencia común, iniciarase o aboamento da 
prestación de incapacidade temporal que lle corresponda 
a este suposto, ata a data de resolución do procedemento, 
sen prexuízo de que cando a resolución determine o 
carácter profesional da continxencia Ibermutuamur lle 
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aboe ao traballador a diferenza que resulte ao seu favor 
e lle reintegre tanto ao INSS a prestación aboada ao 
seu cargo (mediante a compensación das contías que 
procedan) coma o custo da asistencia sanitaria prestada 
ao servizo público de saúde. 

O equipo de avaliación de incapacidades emitirá un 
informe preceptivo no que se pronunciará sobre a 
continxencia que orixinou o proceso da incapacidade 
e trasladarallo ao director provincial do INSS. Este, 
cando o reciba, ditará a resolución que corresponda, 
no prazo máximo de 15 días hábiles contados a par-
tir da presentación da documentación polas partes in-
teresadas ou a partir do esgotamento dos prazos fixados 

para achegar a documentación e as alegacións (Ibermu-
tuamur 4 días hábiles e o traballador 10 días hábiles).

A resolución seralles comunicada ao traballador, 
á empresa, a Ibermutuamur e ao servizo público 
de saúde, preferentemente por medios electrónicos, 
informáticos ou telemáticos, que permitan unha maior 
rapidez na transmisión da información.

Ibermutuamur axudarao e explicaralle todos os trámites que será necesario realizar nos procedementos 
de revisión da alta médica ou de determinación da continxencia. 

Se vostede quere iniciar estes procedementos, diríxase aos mostradores de recepción das áreas médicas 
ou á Oficina de Atención ao Cliente do seu centro asistencial máis próximo.  Tanto nos mostradores como 
na Oficina proporcionaranlle toda a información necesaria, e axudaranlle a cumprimentar a súa solicitude. 

Pode consultar os demais dereitos e deberes dos pacientes e usuarios da asistencia sanitaria de 
Ibermutuamur no documento Carta de Dereitos e Deberes, dispoñible:

- Nos expositores e dispensadores de todos os nosos centros asistenciais.

- Na Oficina de Atención ao Cliente do seu centro asistencial.

- Na nosa páxina electrónica corporativa, www.ibermutuamur.es.

Lembre:

Impórtanos a súa opinión, dígalle a calquera dos nosos profesionais o que precisa.
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