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O seu proceso asistencial
con Ibermutuamur
Solicite a súa Guía para Pacientes

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.
Neste folleto pomos á súa disposición un breve resumo
dos servizos, prestacións e dereitos aos cales ten
acceso como paciente en función da continxencia que
ocasionase o seu proceso asistencial en Ibermutuamur.
Para ampliar a información solicite a Guía para
Pacientes na Oficina de Atención ao Cliente ou nos
mostradores de admisión/recepción do seu centro
asistencial de Ibermutuamur; pode tamén descargar a
guía na páxina electrónica www.ibermutuamur.es ou co
seguinte código BIDI:

Descargue aquí a súa
Guía para Pacientes

Que servizos e prestacións
lle corresponden tras un
accidente laboral ou
enfermidade profesional?
Se ten un accidente de traballo ou se desenvolve unha
enfermidade profesional, en Ibermutuamur terá acceso a:

Prestacións económicas e sociais
Prestacións económicas: asumimos as prestacións

económicas derivadas do accidente de traballo e a
enfermidade profesional: incapacidade temporal, lesións
permanentes que non causan invalidez, incapacidade
permanente (parcial, total, absoluta e grande invalidez),
morte e supervivencia (auxilio por defunción, viuvez,
orfandade e a favor de familiares).

Asistencia sanitaria: prestamos os servizos de

urxencias médicas, asistencia ambulatoria e hospitalaria
e especialidades médico - cirúrxicas en toda a nosa
rede de centros asistenciais.

Coa entrada en vigor da Lei Orgánica 3/2007, o
Real Decreto 295/2009 e o Real Decreto 1148/201,
asumimos tamén as prestacións do risco durante o
embarazo e a lactación natural, así como a prestación
económica para o coidado de menores afectados polo
cancro ou outra enfermidade grave.

Rehabilitación e fisioterapia: o servizo de

Prestacións sociais: a través da Comisión de

Servizos sanitarios

rehabilitación está integrado por médicos rehabilitadores
e fisioterapeutas que aplican as técnicas e terapias
máis adecuadas para proporcionar un tratamento
rehabilitador completo das distintas lesións.

Readaptación profesional e asistencia social
e psicolóxica: a través dun equipo interdisciplinario,

composto por médicos de rehabilitación, psicólogos,
traballadores sociais e expertos en formación para
adultos, axudamos á reincorporación social e laboral
dos traballadores accidentados con algún tipo de
secuela ou discapacidade.

Prestacións Especiais de Ibermutuamur xestionamos
axudas asistenciais, económicas e programas
individualizados de formación orientados á readaptación
e reinserción laboral dos traballadores que, por sufrir un
accidente de traballo ou unha enfermidade profesional,
teñen unha incapacidade permanente recoñecida (ou
unha situación de incapacidade temporal con previsión
de invalidez permanente no momento da alta médica)
e encóntranse, 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.
Na nosa páxina electrónica www.ibermutuamur.es
pode consultar o catálogo de axudas da Comisión de
Prestacións Especiais.
Na Guía para Pacientes poderá consultar en que
casos se aboan os gastos de transporte por asistencia
sanitaria derivada de continxencia profesional.

E no caso de enfermidade
común ou accidente non
laboral?
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 do:

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

Citación para recoñecemento médico
Porémonos en contacto con vostede e efectuaremos os
recoñecementos médicos que consideremos necesarios
mentres dure o proceso de incapacidade temporal.
Ademais, poderemos realizar probas diagnósticas
e tratamentos de rehabilitación e terapéuticos coa
finalidade de reducir a prolongación innecesaria do seu
proceso de incapacidade temporal.

Pode consultar na Guía de Pacientes que ocorre
se non acode ao recoñecemento médico e non
xustifica a causa, así como en que casos se aboan
os gastos de transporte por asistir ao recoñecemento
médico para o control e seguimento da incapacidade
temporal por continxencia común.

Propostas de alta médica formuladas por
Ibermutuamur nos procesos derivados de
continxencias comúns
Nos procesos de incapacidade temporal derivados
de continxencias comúns, cando Ibermutuamur
considere que vostede pode non estar impedido para
traballar, á vista dos partes médicos de baixa ou de
confirmación da baixa, dos informes complementarios
ou das actuacións de control e seguimento que
desenvolvamos, poderemos formularlle unha proposta
motivada de alta médica á inspección médica do
servizo público de saúde, que irá acompañada dos
informes e 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.
Pode ampliar esta información na Guía para Pacientes.

Pagamento da prestación económica
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.

Que outros servizos lle ofrece
Ibermutuamur?
Servizos de atención e información
Portal do Paciente: se tivo algún proceso
asistencial en Ibermutuamur, este Portal permitiralle
consultar, a través da Internet, o resultado das probas
médicas que lle fixésemos (radiografías, analíticas e
probas complementarias), os datos da súa próxima
cita médica e o informe da súa historia clínica.

Oficina de Atención ao Cliente: todos os centros

asistenciais de Ibermutuamur dispoñen dunha Oficina
de Atención ao Cliente que proporciona información
sobre os nosos servizos, prestacións e coberturas, e
xestiona as solicitudes, suxestións e reclamacións dos
nosos clientes.

Liña de Atención Telefónica Integral 24 horas:
a través do número gratuíto 900 23 33 33, poderá
realizar todas as xestións que precise relacionadas con
Ibermutuamur. Así mesmo, poderá solicitar asistencia
sanitaria por accidente de traballo ou enfermidade
profesional tanto en España coma no estranxeiro
as 24 horas do día, todos os días do ano; , 1realizar
consultas e obter información e asesoramento sobre
as coberturas, prestacións, servizos e a rede de
centros de Ibermutuamur; tamén poderá comunicar
posibles queixas e reclamacións relacionadas cos
servizos prestados por Ibermutuamur.
Pola súa vez, este servizo facilita información sobre
trámites e xestións para traballadores desprazados
ou que se despracen ao estranxeiro.
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Para solicitar asistencia desde o estranxeiro deberá pórse en
contacto a través do número + 34 91 744 51 01.

Servizos integrais de atención sanitaria
laboral
Escola de Costas: proporciona unha asistencia

global que permite mellorar a atención e a avaliación
das patoloxías das costas dos pacientes con procesos
de incapacidade temporal cubertos por Ibermutuamur,
a través dun programa de educación e adestramento.

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.

Laboratorios de biomecánica: neles avalíase

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 e requiran unha
avaliación médica continua do tratamento ao que estean
adscritos, polo grao de complicacións asociadas que
poden chegar a xerar no paciente estas patoloxías.

Unidade de Rehabilitación e Telerrehabilitación
Cardíaca: especializada na rehabilitación integral dos

Que dereitos ten vostede
como paciente?

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.

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. Mellora a calidade de vida
destes pacientes e reduce o número de incapacidades
permanentes orixinadas por esta enfermidade.

Unidade do Sono: especializada na avaliación

e diagnóstico de pacientes con procesos de baixa
cubertos pola mutua e que están directamente
relacionados cos trastornos do sono.

Como paciente/usuario dos servizos sanitarios de
Ibermutuamur, vostede ten dereito a:
· Solicitar unha segunda opinión médica.
·S
 olicitar un cambio de médico nos procesos derivados
dun accidente de traballo ou enfermidade profesional.
· Solicitar a revisión da alta médica emitida por Ibermutuamur.
· Desacordo coa cualificación da continxencia
(determinación da continxencia causante da incapacidade
temporal).
Lembre: Na Oficina de Atención ao Cliente e nos mostradores de admisión/recepción do centro asistencial
poderá consultar as dúbidas que teña e ampliar información sobre os nosos servizos; tamén poderá obter
información sobre os dereitos que ten como paciente
e usuario dos servizos sanitarios de Ibermutuamur, así
como sobre a forma de exercelos ou solicitalos.
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