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El seu procés assistencial
amb Ibermutuamur
Demani la seva Guia per a pacients

Benvingut/da
L'equip de professionals d'Ibermutuamur desitja que
es recuperi ràpidament i de manera satisfactòria.
A Ibermutuamur hi trobarà una resposta global, tant
pel que fa a les actuacions d'assistència sanitària i
rehabilitadora com a les prestacions econòmiques i
socials, les quals gestionem de forma àgil i eficaç.
El nostre objectiu és restablir la seva salut al més aviat
possible. Per aconseguir-ho, posem a la seva disposició
l'experiència dels nostres professionals sanitaris, que
li oferiran una atenció excel·lent i els últims avenços
tècnics i terapèutics en el camp de la medicina i la
gestió assistencial mitjançant una xarxa formada per
100 centres propis i gairebé 1.000 centres concertats
arreu del país. Pot consultar la nostra xarxa de centres
a www.ibermutuamur.es.
En aquest fullet hi trobarà un breu resum dels
serveis, les prestacions i els drets als quals té accés
com a pacient d'Ibermutuamur, en funció de la
contingència que hagi comportat la derivació del seu
procés assistencial a Ibermutuamur.
Si desitja obtenir més informació, sol·liciti la
Guia per a pacients a l'Oficina d'Atenció al Client, als taulells d'admissió/recepció del seu centre
assistencial d'Ibermutuamur. També la pot descarregar
a la pàgina web www.ibermutuamur.es o mitjançant el
següent codi bidi:

Descarregui aquí la
Guia per a pacients

A quins serveis i prestacions
pot accedir si pateix un
accident laboral o una
malaltia professional?
Si pateix un accident laboral o desenvolupa una
malaltia professional, a Ibermutuamur podrà accedir a:

Serveis sanitaris
Assistència sanitària: oferim un servei d’urgències
mèdiques, assistència ambulatòria i hospitalària i
especialitats medicoquirúrgiques a tota la nostra xarxa
de centres assistencials.

Rehabilitació i fisioteràpia: el servei de rehabilitació

està format per metges rehabilitadors i fisioterapeutes
que apliquen les tècniques i teràpies més adequades
per tal d’oferir un tractament de rehabilitació complet
per a les diferents lesions.

Readaptació professional i assistència social i psicològica: mitjançant un equip interdisciplinari,
format per metges rehabilitadors, psicòlegs, treballadors
socials i experts en formació d'adults, ajudem les persones
que pateixen algun tipus de seqüela o discapacitat a reincorporar-se a la vida social i laboral.

Prestacions econòmiques i socials
Prestacions

econòmiques: assumim les
prestacions econòmiques derivades d’accidents de
treball i malaltia professional: incapacitat temporal,
lesions permanents no invalidants, incapacitat
permanent (parcial, total, absoluta i gran invalidesa), mort i supervivència (auxili per defunció, viduïtat,
orfandat i a favor de familiars).
Amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2007, el
Reial decret 295/2009 i el Reial decret 1148/201, assumim
també les prestacions de risc durant l'embaràs, risc durant
la lactància natural i la prestació econòmica per tenir cura
de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Prestacions socials: a través de la Comissió de

Prestacions Especials gestionem ajudes assistencials,
econòmiques i programes individualitzats de
formació orientats a la readaptació i reinserció
laboral dels treballadors que pateixen una incapacitat
permanent reconeguda (o una situació d'incapacitat
temporal amb previsió d'invalidesa permanent a l'alta
mèdica) com a conseqüència d’un accident de treball
o d’una malaltia professional i que es troben, a més a
més, en un estat concret de necessitat o requereixen
ajuda per reinserir-se laboralment i acrediten no tenir
mitjans econòmics per poder afrontar aquesta situació.
A la nostra pàgina web, www.ibermutuamur.es,
pot consultar el catàleg d'ajudes de la Comissió de
Prestacions Especials.
A la Guia per a pacients pot consultar en quins casos
s'abonen les despeses de transport ocasionades pel
fet de rebre assistència sanitària com a conseqüència
d’una contingència professional.

I si pateix una malaltia comuna
o un accident no laboral?
Si pateix un accident no laboral o un malaltia comuna,
s'ha de dirigir al servei públic de salut, on rebrà
l'assistència sanitària pertinent. En cas de no poder
treballar com a conseqüència de la malaltia o l‘accident,
li emetran un comunicat mèdic de baixa que haurà de
remetre a la seva empresa.
Si la seva empresa té concertat amb Ibermutuamur
el seguiment i control de la incapacitat temporal per
contingències comunes, ens encarregarem de dur a
terme les següents accions:

Seguiment i control de les situacions d'incapacitat temporal per contingències
comunes.
Farem el seguiment de la seva situació d'incapacitat
temporal, a partir del moment en què li expedeixin
l'informe mèdic de baixa, sense perjudici de les
competències que corresponen als serveis públics de
salut en matèria sanitària.

Citació per a un reconeixement mèdic
Ens posarem en contacte amb vostè i li farem els
reconeixements mèdics que considerem necessaris
mentre duri el procés d'incapacitat temporal.
Així mateix, també podem dur a terme proves diagnòstiques
i tractaments terapèutics i de rehabilitació, per tal d’evitar
prolongar de forma innecessària el procés d'incapacitat
temporal.

A la Guia per a pacients pot consultar què passa
si no es presenta a la cita de reconeixement mèdic
sense causa justificada, així com en quins casos
s'abonen les despeses de transport derivades del fet
d’haver de sotmetre’s a un reconeixement mèdic de
control i seguiment d’una incapacitat temporal per
contingència comuna.

Propostes d’alta mèdica formulades per Ibermutuamur en els processos derivats de contingències comunes
En els processos d'incapacitat temporal derivats de
contingències comunes, en cas que, en funció dels
informes mèdics de baixa o de confirmació de la baixa,
dels informes complementaris o de les actuacions de
control i seguiment que desenvolupem, Ibermutuamur
consideri que vostè es troba en condicions òptimes
per a treballar, podrem formular una proposta motivada
d'alta mèdica a la inspecció mèdica del servei públic de
salut, que anirà acompanyada dels informes i proves
que li hàgim fet. Ibermutuamur li comunicarà, per escrit,
i de forma simultània a l'INSS (Institut Nacional de la
Seguretat Social), que s'ha transmès la proposta d'alta.
Pot ampliar aquesta informació a la Guia per a pacients.

Pagament de la prestació econòmica
La cobertura de les prestacions econòmiques
d'incapacitat temporal (subsidi en període de baixa)
s'inicia a partir del 4t dia de baixa. El pagament
d'aquesta prestació, entre el 4t i el 15è dia de baixa, és
responsabilitat de la seva empresa.
A partir del dia 16è de baixa mèdica, Ibermutuamur
assumeix el pagament de la prestació.

Quins altres serveis li ofereix
Ibermutuamur?
Serveis d'atenció i informació
Portal del pacient: Si ha seguit algun procés

assistencial a Ibermutuamur, aquest portal li permetrà
consultar a Internet el resultat de les proves mèdiques
(radiografies, analítiques i proves complementàries),
les dades de la seva pròxima cita i l’informe de la seva
història clínica.

Oficina d’Atenció al Client: tots els centres assistencials
d’Ibermutuamur disposen d’una Oficina d’Atenció al Client,
que ofereix informació sobre els nostres serveis, prestacions i cobertures i gestiona les sol·licituds, els suggeriments
i les reclamacions dels nostres clients.

Línia d'Atenció Telefònica Integral 24 hores:

al número d’atenció gratuïta 900 23 33 33podrà dur
a terme totes les gestions que necessiti relacionades
amb Ibermutuamur. Així, per exemple, podrà
sol·licitar assistència sanitària en cas d’accident de
treball o malaltia professional, tant a Espanya com a
l'estranger, les 24 hores del dia, tots i cadascun dels
dies de l'any. També podrà fer consultes i 1obtenir
informació i assessorament sobre les cobertures,
les prestacions, els serveis i la xarxa de centres
d'Ibermutuamur, i comunicar possibles queixes i
reclamacions relacionades amb els serveis oferts per
Ibermutuamur, etc.
Aquest servei facilita també informació sobre tràmits i
gestions per a treballadors desplaçats o que es desplacin a l'estranger.
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Per sol·licitar assistència des de l'estranger cal trucar al següent número de telèfon: + 34 91 744 51 01.

Serveis integrals d'atenció sanitària laboral
Escola d'esquena: ofereix una assistència global

que permet millorar l'atenció i valoració de les patologies
d’esquena de pacients amb processos d'incapacitat
temporal coberts per Ibermutuamur, gràcies a un
programa d'educació i entrenament.

Laboratoris de Biomecànica: s’hi 'avalua

de forma objectiva l'estat funcional del sistema
musculoesquelètic dels treballadors que es troben en
una situació d'incapacitat temporal després d'haver
patit un accident laboral o una malaltia comuna i que
presenten algun tipus de limitació o dificultat per tornar
a dur a terme les activitats habituals prèvies a l'accident.

Unitat de Rehabilitació i Telerehabilitació
Cardíaca: unitat especialitzada en la rehabilitació

Telemedicina i Servei Sanitari d'Assistència
Remota: la infraestructura tecnològica dels nostres
centres, formada per sistemes de videoconferència
i digitalització, tant de les proves diagnòstiques —
radiologies, electrocardiografies i analítiques— com
de l'historial clínic dels pacients, permet consultar
i analitzar en temps real els diferents resultats amb
diversos especialistes a la vegada.
A més a més, disposem també d’un sistema de
teleassistència o monitoratge remot que ens permet dur
a terme el control i seguiment dels processos pre- i postoperatoris dels treballadors accidentats que pateixen
determinades patologies cròniques i necessiten sotmetre’s una avaluació mèdica contínua del tractament com
a conseqüència de les possibles complicacions que poden generar aquestes patologies al pacient.

integral dels pacients que recentment han patit una
angina de pit, un infart de miocardi, etc. i es troben en
un procés d'incapacitat temporal (baixa mèdica) cobert
per Ibermutuamur. Millora la qualitat de vida d'aquests
pacients i redueix el nombre d'incapacitats permanents
originades per aquesta malaltia.

Quins drets té vostè com a
pacient?

Unitat del Son: unitat especialitzada en l'avaluació i

· Demanar una segona opinió mèdica.

diagnòstic de pacients amb processos de baixa coberts
per Ibermutuamur que estan directament relacionats
amb trastorns del son.

Com a pacient/usuari dels serveis sanitaris d'Ibermutuamur,
vostè té dret a:

·S
 ol·licitar un canvi de metge en els processos derivats
d'un accident de treball o malaltia professional.
· Sol·licitar la revisió de l’alta mèdica emesa per
Ibermutuamur.
· Estar en desacord amb la qualificació de la
contingència (determinació de la contingència que provoca la incapacitat temporal).
Recordi que: Pot consultar qualsevol dubte que
tingui, ampliar la informació sobre els nostres serveis
i informar-se sobre els drets que té com a pacient/
usuari dels serveis sanitaris d'Ibermutuamur i com pot
exercir-los/sol·licitar-los, a l'Oficina d'Atenció al Client i
als taulells d'admissió/recepció del centre assistencial.
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