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Ongi etorri!
Ibermutuamurreko langile-taldeak zure prozesutik azkar 
eta egoki osa zaitezen nahi du. 
 
Ibermutuamurren erantzun globala aurkituko duzu, 
bizkor eta modu efizientean aurkitu ere; bai osasun- eta 
errehabilitazio-asistentziako gure jarduketei dagokienez, 
bai kudeatzen ditugun prestazio ekonomiko eta sozialei 
dagokienez. 

Gure helburua zure osasuna ahalik eta azkarren 
sendatzea da. Horretarako, esku-eskura daukazu 
gure osasun-langileen esperientzia, guztiak ere 
arreta bikaina emateko buru-belarri lanean; halaber, 
medikuntzaren eta laguntza-kudeaketaren alorrean 
dauden azkeneko aurrerapen tekniko eta terapeutikoak 
ere eskura dauzkazu. Hori guztia eskaintzeko, 100 
zentro propioz eta ia 1.000 zentro itunduz osatutako 
sarea dugu. Gure zentro-sarea hemen ikus dezakezu: 
www.ibermutuamur.es.

Ibermutuamurreko paziente zaren aldetik, jaso 
ditzakezun zerbitzuei, prestazioei eta eskubideei 
buruzko laburpen bat aurki dezakezu liburuxka honetan, 
guztia ere Ibermutuamurreko zure asistentzia-prozesua 
eragin duen kontingentziaren arabera sailkatuta. 

Informazio gehiago lortzeko, eska ezazu Pazienteentzako 
Gidaliburua Ibermutuamurreko zure asistentzi-zentroko 
harreran edo deskargatu gure www.ibermutuamur.es 
webgunean, edo honako bidi-kodean:

Deskargatu hemen 
zure Pazienteentzako 
Gidaliburua



Zer zerbitzu edo prestazio 
izan ditzakezu laneko istripu 
edo laneko gaixotasun baten 
ostean?
Laneko istripuren edo gaixotasunen bat baduzu, honako 
hauek izango dituzu eskuragarri Ibermutuamurren:  

Osasun-zerbitzuak

Osasun-asistentzia: larrialdi medikoak, anbulatorio- 
eta ospitale-asistentzia, eta espezialitate mediko-
kirurgikoko zerbitzuak,  gure asistentzia-zentroen sare 
osoan.

Errehabilitazioa eta fisioterapia: errehabilitazio-
zerbitzua mediku berregokitzailez eta fisioterapeutaz 
osatuta dago. Horiek teknika eta terapia egokienak 
aplikatzen dituzte, lesioetatik erabat errehabilitatzeko 
tratamendua emateko.

Lanera berriz egokitzea eta asistentzia sozial 
eta psikologikoa: diziplinarteko talde bat da, eta 
mediku berregokitzailez, fisioterapeutaz, psikologoz, 
gizarte-langilez eta helduen prestakuntzako adituz 
osatuta dago; laneko istripu batek sortutako ondorioak 
eta desgaitasunak dituzten langileak gizartean eta 
lanean berriz txertatzen laguntzen dugu. 

Prestazio ekonomikoak eta sozialak 

Prestazio ekonomikoak: Laneko istripu edo 
laneko gaixotasun batek sorrarazitako prestazio 
ekonomikoak geure gain hartzen ditugu: aldi baterako 
ezintasuna, baliaezintasun gabeko lesio iraunkorrak, 
ezintasun iraunkorra (partziala, osoa, absolutua edo 
baliaezintasun handia), heriotza eta biziraupena 
(heriotza-, alarguntza- eta zurztasun-laguntzak edota 
familiartekoen aldekoak).  

3/2007 Lege Organikoa, 295/2009 Errege Dekretua 
eta 1148/2011 Errege Dekretua indarrean daudenetik, 
honako prestazio ekonomiko hauek ere ordaintzen 
ditugu: haurdunaldiko arriskuari eta edoskitzaro 
naturaleko arriskuei dagokiena eta minbizia edo bestelako 
gaixotasun larria duten adingabeak zaintzekoa.

Gizarte-prestazioak: Prestazio Berezien 
Batzordearen bidez, asistentziako laguntzak, diru-
laguntzak eta banan-banako prestakuntza-programak 
kudeatzen ditugu. Programa horiek langile batzuk 
berriz egokitzera eta berriz laneratzera bideratuta 
daude, hain zuzen ere, honako langile hauek: laneko 
istripu edo laneko gaixotasunen baten ondorioz, 
aitortutako ezintasun iraunkor bat dutenak (edo aldi 
baterako ezintasun-egoeran daudenak, eta, alta 
medikoa jasotzeko garaian, baliaezintasun iraunkorra 
izango dela aurreikusten denean), eta, gainera, behar 
jakin batek eragindako egoera batean daudenak edo 
berriz laneratzeko laguntza behar dutenak. 

Gure webgunean, www.ibermutuamur.es, Prestazio 
Berezien Batzordearen laguntza-katalogoa kontsulta 
dezakezu.

Pazienteentzako Gidaliburuan kontsultatu ahal izango 
duzu zein kasutan ordaintzen diren kontingentzia 
profesional batetik eratorritako osasun-asistentziako 
garraio-gastuak.



Eta gaixotasun arruntaren 
edo lanez kanpoko istripuaren 
kasuan?
Lanetik kanpoko istripu bat edo gaixotasun arrunt 
bat izatekotan, osasun publikoko zerbitzura jo 
behar duzu eta bertan emango dizute behar duzun 
osasun-asistentzia. Gaixotasunak edo istripuak 
eraginda lanik ezin baduzu egin, medikuaren bajako 
parte bat egingo dizute, eta enpresari helarazi beharko 
diozu. 

Zure enpresak Ibermutuamurrekin itundu badu 
kontingentzia arruntek eragindako aldi baterako 
ezintasunaren jarraipena eta kontrola, honako hauez 
arduratuko gara: 

Kontingentzia arruntek eragindako 
aldi baterako ezintasun-egoeren 
jarraipena eta kontrola.

Zure aldi baterako ezintasun-egoeraren jarraipena 
egingo dugu, bajako parte medikoa igortzen dizuten 
unetik aurrera, osasunaren alorrean osasun-zerbitzu 
publikoei dagozkien eskumenei ezertan galarazi gabe.
 
Osasun-azterketa egiteko hitzordua

Zurekin harremanetan jarriko gara, eta, aldi baterako 
ezintasun-prozesuak iraun bitartean, beharrezkotzat 
jotzen ditugun osasun-azterketak egingo dizkizugu. 

Gainera, proba diagnostikoak eta tratamendu terapeutiko 
eta birgaitzaileak ere egin ditzakegu, zure aldi baterako 
ezintasun-prozesua alferrik atzeratu ez dadin.

Kontingentzia arruntetatik eratorritako 
prozesuetan Ibermutuamurrek egindako alta 
medikoko proposamenak

Kontingentzia arrunt batek eragindako aldi baterako 
ezintasun-prozesuan, bajako parte medikoa edo baja 
konfirmatzen duen partea eta txosten osagarriak edo 
egiten dituen kontrol- eta jarraipen-ekintzak ikusita, 
Ibermutuamurrek uste badu lan egiteko prest egon 
zaitezkeela, osasun-zerbitzu publikoko ikuskapen 
medikoari alta medikoko proposamen arrazoitu bat 
formulatu ahal izango dio, proposamen horrekin batera egin 
ditugun txosten eta probak helarazita. Ibermutuamurrek 
idatziz jakinaraziko du bidali dutela aipatutako alta-
proposamena, bai zuri, bai Gizarte Segurantzako Institutu 
Nazionalari (GSIN), jakinaren gainean egoteko. 

Informazio gehiago Pazienteentzako Gidaliburuan 
topatuko duzu. 

Prestazio ekonomikoa ordaintzea  

Aldi baterako ezintasuneko prestazio ekonomikoa 
(bajak iraun arteko subsidioa) baja eman eta 4 egunera 
abiaraziko da. Prestazioaren ordainketa enpresaren 
kontu izango da baja aldiko 4. eta 15. egunen artean. 

Medikuak baja eman eta 16. egunetik aurrera, 
Ibermutuamurren ardura izango da.

Pazienteentzako Gidaliburuan kontsultatu ahal izango 
duzu zer gertatuko litzatekeen osasun-azterketara 
agertu ezean, horretarako arrazoirik ez baduzu. 
Horrez gain, kontingentzia arruntagatik sortutako 
aldi baterako ezintasunaren kontrola eta jarraipena 
egiteko osasun-azterketara joategatik ordaindu 
beharreko garraio-gastuak zer kasutan ordainduko 
diren ere kontsulta dezakezu.



Zer beste zerbitzu eskaintzen 
dizkizu Ibermutuamurrek?

Arreta- eta informazio-zerbitzuak
 
Pazientearen Ataria: Ibermutuamurren asistentzia-
prozesuren bat izan baduzu, atari honetan, Internet 
bidez, Ibermutuamurren egin dizkizugun osasun-proben 
emaitzak kontsultatu ahal izango dituzu (erradiografiak, 
analitikak eta proba osagarriak), baita zure hurrengo 
hitzordu medikoa eta zure historia klinikoko txostena 
ikusi ere.

Bezeroarentzako Arreta Bulegoa: Ibermutuamurreko 
asistentzia-zentro guztiek bezeroarentzako arreta-bulego 
bat dute; helburua gure zerbitzuei, prestazioei eta estaldurei 
buruzko informazioa ematea da, eta gure bezeroen eskaerak, 
iradokizunak eta erreklamazioak kudeatzea ere bai.

Telefonoz arreta osoa emateko 24 orduko linea: 
Doako telefono zenbaki honetara deituta, 900  233  333, 
Ibermutuamurrekin lotuta behar dituzun kudeaketa guztiak 
egiteko aukera izango duzu. Hala, laneko istripu bat edo 
laneko gaixotasun bat izanez gero, osasun-asistentzia 
eskatu ahal izango duzu, bai Espainian, bai atzerrian; 24 
orduz eta urteko egun guztietan. Halaber, kontsultak egin 
ahal izango dituzu estaldurei, prestazioei eta zerbitzuei 
buruz, eta Ibermutuamurreko zentro-sareari buruzko 
informazio osoa jaso ahal izango duzu. Era berean, 
gerta daitezkeen kexak eta erreklamazioak jakinarazteko 
modua ere eskaintzen dugu, Ibermutuamurrek ematen 
dituen zerbitzuekin loturik betiere. 

Horrez gain, zerbitzu honen bidez, atzerrira joandako 
edo bidalitako langileen izapide eta kudeaketei 
buruzko informazioa jaso ahal izango duzu.

Atzerrian bazaude eta asistentzia behar baduzu, deitu 
+34 917 445 101 telefono-zenbakira.
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Laneko osasun-arretaren zerbitzu osoa

Bizkar Eskola: asistentzia globala ematen du, eta 
Ibermutuamurrek barne hartzen dituen aldi baterako 
ezintasun-prozesuak dituzten pazienteen bizkarreko 
patologien arreta eta balorazioa hobetzeko aukera 
ematen du.

Biomekanika-laborategiak: era objektiboan 
balioesten dute laneko istripu edo gaixotasun batengatik 
aldi baterako ezintasun-egoeran dauden langileen (eta 
beren ohiko lan-jardueretara itzultzeko mugak edo 
zailtasun bat duenen) muskuluen eta eskeletoaren 
sistemaren funtzio-egoera.

Errehabilitazio Unitatea eta Bihotzaren 
Teleerrehabilitazio Unitatea: Berriki bularreko 
angina, miokardioko infartua, eta abar izan duten eta 
Ibermutuamurrek bere gain hartzen duen aldi baterako 
ezintasun-prozesuan (baja medikoa) dauden pazienteak 
erabat errehabilizatzeko unitate espezializatua da. 
Paziente horien bizi-kalitatea hobetzen du, bai eta 
gaixotasun horrek sortutako ezintasun iraunkorren 
kopurua murriztu ere.

Loaren Unitatea: Ibermutuamurrek barne hartzen 
dituen eta zuzenean loaren desorekarekin lotutako 
baja-prozesuak dituzten pazienteen diagnostikoak eta 
ebaluazioak egiteko unitate espezializatua da.

Telemedikuntza eta Urruneko Asistentziako 
Osasun Zerbitzua: gure zentro guztiek bideokonferentzia- 
eta digitalizazio-sistemak dituzte; bai diagnostiko-probetarako 
–erradiologiak, elektrokardiografiak eta analitikak– , bai 
pazienteen historia klinikoetarako. Hornidura teknologiko 
horri esker, emaitzak hainbat espezialistak kontsultatzen eta 
aztertzen dituzte aldi berean.

Gainera, teleasistentziako edo urruneko monitorizazioko 
sistema bat dugu istripua izan duten langileen operazio 
aurreko eta osteko prozesuen kontrola eta jarraipena 
egiteko. Istripuaz gain, langile horiek patologia kroniko 
jakinak ere izan ohi dituzte. Hala, beharrezkoa izaten da 
atxikita dauden tratamenduari etengabeko jarraipena 
egitea, patologia horiek pazienteari sorraraz diezazkioketen 
konplikazioak direla eta.

Zer eskubide dituzu paziente 
zaren heinean?
Ibermutuamurreko osasun-zerbitzuen paziente/erabiltzaile 
guztiek honako eskubide hauek dituzte: 

· Bigarren iritzi medikoa eskatzea.

·  Medikuz aldatzeko eskatzea laneko istripu edo laneko 
gaixotasun batek eragindako prozesuetan.

· Ibermutuamurrek egindako medikuaren alta    
  berrikusteko eskatzea.

·  Kontingentziako kalifikazioarekin ados ez egotea (aldi 
baterako ezintasuna zer kontingentziak sortu duen 
xedatzea).

Gogoan izan: edozer zalantza kontsultatzeko eta gure 
zerbitzuei buruzko informazio gehiago eskatzeko, 
bezeroarentzako arreta-bulegora eta asistentzia-
zentroko harrera-mostradoreetara jo dezakezu; era 
berean, bertan galdetu dezakezu zer eskubide dituzun 
Ibermutuamurreko zerbitzuen paziente/erabiltzaile zaren 
aldetik, baita haiek nola eskatu eta bete behar diren ere.



Pazienteentzako  
gidaliburua

JARRAITU SARE SOZIALETAN:


