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Ibermutuamur

Gure zeregina zuri arreta bikaina eskaintzea da.

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. Hemen ikus
dezakezu gure zentro-sarea: www.ibermutuamur.es.
Gidaliburu honetan, eskuragarri dituzun zerbitzu eta prestazioei
buruzko informazioa topatuko duzu. Informazio gehiago behar baduzu,
jo asistentzia-zentro bakoitzeko bezeroari arreta emateko bulegora.
Bestela, deitu telefonoz arreta osoa emateko 24 orduko lineara dohainik,
900 233 333, edota kontsultatu www.ibermutuamur.es ataria.
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Zer zerbitzu edo prestazio izan ditzakezu laneko
istripu edo laneko gaixotasun baten ostean?
Osasun-zerbitzuak
Osasun-asistentzia
Ibermutuamurren osasun-asistentziak honako alderdi
hauek biltzen ditu gure osasun-zentro guztietan:
berehalako arreta istripua izandako unean, geroko
kontsultak eta errehabilitazioa. Horiez gain, larrialdi
medikoko eta anbulatorio eta ospitaleko laguntza eta
espezialitate mediko eta kirurgikoak ere eskaintzen ditu.

parte bat egingo du, eta lanera itzuli beharko duzu;
bigarren kasuan, berriz, bajako parte medikoa egingo
du. Bertan adieraziko da medikuak beharrezkotzat jo
duen baja-aldia, baita hurrengo osasun-azterketaren
data ere. Kasu bietan, partearen kopia bat jasoko duzu,
enpresan entregatzeko.

Laneko-istriputik edo laneko gaixotasunetik (kontingentzia
profesionala)
eratorritako
asistentzia-prozesuetan,
Ibermutuamurrek zure osasuna sendatzeko beharrezkotzat
jotzen diren sendagaiak eta osasun-produktuak emango
dizkizu.

Zure prozesuko mediku arduraduna izendatzea

Larrialdi medikoak
Ibermutuamurreko laguntza-zentro batera iristean
Joan zaitez larrialdietako mostradorera. Bertan
bideratuko dizute eman beharreko asistentzia. Izapideak
arintzearren, komeni da «laguntza eskatzeko orria»
beteta ekartzea (enpresak bete behar du paper hori).
Dokumentu hori ezin baduzu ekarri, ez ahaztu Gizarte
Segurantzako txartela, NANa edo zure nortasuna
adierazten duen eta zein enpresatan lan egiten duzun
esaten beste edozein dokumentu ekartzea.

Kontingentzia profesionalak direla eta sortutako
asistentzia-prozesuan
mediku bati aginduko zaio
zutaz arduratzeko. Mediku horrek zure prozesuaren
bilakaeraren berri emango dizu, eta jarraitu beharreko
tratamendua eta hurrengo hitzordu medikoen egutegia
adieraziko dizkizu (datak, orduak eta arreta emango
dizun medikua). Laburbilduz, zure prozesuko informazio
kliniko jarraitu guztia emango dizu.
Kirurgia-operazio baterako Ibermutuamurreko ospitale
batean (propioa edo itundua) ospitaleratu behar
izatekotan, zuri esleitutako medikuak jakinaraziko
dizu zer egunetan eta ordutan ospitaleratu, baita zer
dokumentazio eraman behar duzun ere.

Premiazko osasun-asistentziako taldea ondo prestatuta
dago eta honako hauek ditu: berehalako diagnostikoko
kontrol
analitikoa,
diagnostiko
erradiologikoko
ekipamendua,
desfibriladoreak
eta
bizkortzeekipamenduak.

Kirurgia-operazioetarako eta zenbait miaketa edo proba
diagnostiko egiteko, beharrezkoa izango da medikuak
informazioa eta pazienteak baimena idatziz ematea. Zure
medikuak «baimen informatua» izeneko dokumentua
emango dizu. Haren bitartez, egin beharreko prozedura
eta haren arriskuak azalduko dira. Zuk hori onartzen edo
ukatzen duzun sinatu beharko duzu.

Arreta eman eta zure lesioak eskatzen dituen proba
mediko guztiak egin eta gero, larrialdietako medikuak
erabakiko du zure egoera klinikoa eta zure lan-jarduera
bateragarriak diren ala ez zaren lanean jarraitzeko
gauza. Lehenengo kasuan, baja gabeko laguntza-

Zentrotik irten baino lehen, Ibermutuamurreko administraziolangileek sarbide-gakoak emango dizkizute, pazientearen
atariaren bidez zure historia klinikoa kontsultatzeko eta
egin dizkizugun probak ikusteko aukera izan dezazun
(ikus Pazientearen Ataria atala).

Oharra: Ez ahaztu jakinaraztea:
• Sendagaiei edo zenbait materiali alergiarik diozun (adibidez, latexari).
• Tratamendu farmakologikorik jarraitzen duzun. Ez duzu sendagairik hartu behar atenditzen zaituen osasun-langileak jakin gabe.
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Anbulatorio eta ospitaleetako asistentzia
Gure asistentzia-sareak laneko istripuekin eta laneko gaixotasunekin lotutako espezialitate mediko eta kirurgiko
guztiak biltzen ditu. Gainera, gure klinika eta ospitale itunduen artean Estatu osoko osasun-zentro ospetsuenetako
batzuk daude.
Oro har, gure laguntza- eta ospitale-sarearen bidez, honako zerbitzu, espezialitate eta unitate mediko espezializatu
hauek eskaintzen ditugu:
Espezialitateak:

Laneko Gaixotasunen Unitatea
Kirurgiako unitate espezializatuak:

• Alergologia.
• Anestesiologia

eta bizkortzea.
• Kirurgia

• Kardiologia.
• Barne-medikuntza.
• Medikuntza

fisikoa eta errehabilitazioa.

• Neurokirurgia.
• Neurofisiologia

klinikoa.

• Odontologia.
• Oftalmologia.
• Otorrinolaringologia.
• Psikologia

klinikoa.

• Psikiatria.
• Erradiologia

eta erradiodiagnostikoa.

• Erreumatologia.
• Traumatologia

eta kirurgia ortopedikoa, honako
unitate espezializatuekin:
Artroskopia Unitatea · Bizkarrezurraren Unitatea
· Belaunaren Unitatea · Sorbaldaren Unitatea ·
Eskuaren Unitatea · Minaren Unitatea · Talka-uhinak

artroskopiko integrala.
kirurgia.
• Eskuko kirurgia eta mikrokirurgia.
• Kirurgia orokorra.
• Digestio aparatuko kirurgia.
• Aurpegi-masailetako kirurgia.
• Kirurgia plastikoa eta konpontzailea.
• Bizkarrezurreko

Diagnostikorako
espezializatuak:

eta

tratamenduko

unitate

• Errehabilitazio Unitatea eta Bihotzaren Teleerrehabilitazio

Unitatea.
• Loaren Unitatea.
• Osasun Mentaleko Unitatea.
• Bizkar Eskola.
• Biomekanikako Laborategia.
• Telemedikuntza eta Urruneko Asistentziako Osasun
Zerbitzua (SAR-zerbitzua).

Gorputzeko Kalteak Balioesteko Unitatea

Gainera, analisi klinikoko eta anatomia patologikoko laborategiak ditugu.

5

Pazienteentzako gidaliburua
Zure asistentzia-prozesua Ibermutuamurrekin

Kontingentzia profesionalak direla eta eman beharreko
osasun-asistentziaren garraio-gastuak ordainduko
lirateke?
Kontingentzia profesionaleko prozesu bat dela eta bajan baldin bazaude, eta osasun-asistentzia
jasotzeko edo osasun-azterketa edo -balorazioetara joateko mugitu behar baduzu, hitzordu
horietara joateko ordaindu duzun zenbatekoa ordaintzeko eska diezaiokezu Ibermutuamurri,
betiere ohiko garraiobideak erabili badituzu (hiriko autobusa, metroa edo tranbia). Horretarako,
«Langileei garraio-gastuak ordaintzeko eskaera» aurkeztu beharko duzu Ibermutuamurren
zentroetan, edo postaz bidali beharko duzu dagokion garraio-tituluarekin batera (txartela,
tiketa, faktura, etab.).
Taxia ohiko garraiobidetzat hartuko da baldin eta beste garraiobiderik ez badago edo dagoen
zerbitzuak bat egiten ez badu kontsulta medikoaren data eta ordutegiarekin. Kasu horietan
ere «lan-kontingentzietatik eratorritako egoerak direla eta langileek ordaindu beharreko garraiogastuak ordaintzeko aldez aurreko baimenaren» eskaera bete beharko da.
Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiak adierazten duenez, kontingentzia
profesionaletako prozesuetan ezin dira laguntzailearen garraio-gastuak ordaindu. Eskatzen
diren baldintzak betetzen diren kasuetan bakarrik ordainduko dira laguntzailearen garraiogastuak. Kasu horietan prestazio berezi gisa ordainduko dira, Gizarte Laguntzarako Funtsaren
kargura, Prestazio Berezietako Batzordearen bidez (kontsulta ezazu Gizarte Prestazioak atala).

Errehabilitazioa
Errehabilitazioko eta fisioterapiako gure unitateetan
teknologiarik aurreratuena eta beharrezko terapiak
ipintzen ditugu istripua izan duten langileen esku, lesioak
erabat tratatzeko eta errehabilitaziorako.

Lanera berriz egokitzea eta laguntza soziala
eta psikologikoa
Ibermutuamurren beti-betiko helburu bat zera da, istripua
izan duten langileak beren gizarte- eta lan-ingurunean
berriz txertatzea. Horregatik, lanera berriz egokitzeko
gure zerbitzuak bat egiten du ondorio edo desgaitasun
bat sortu duten istripuen fisikoa eta funtzioak berriz
egokitzeko prozesu globalarekin, eta, beraz, prozesu
horren parte da.
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Alor horretan egiten ditugun ekintzak diziplinartekoak
dira –errehabilitazioko medikuak, fisioterapeutak,
psikologoak, gizarte-langileak, helduen prestakuntzako
adituak, etab.– eta paziente bakoitzaren berariazko
beharren arabera egiten ditugu, ebaluazioko eta
okupazio-prestakuntzako plan jakinak ezarrita.

Ibermutuamur
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Prestazio ekonomikoak eta sozialak
Prestazio ekonomikoak
Gizarte Segurantzarekin lankidetzan jarduten duen
erakunde garen aldetik, geure gain hartzen dugu
laneko istripuek eta laneko gaixotasunek eragindako
prestazio ekonomikoak ordaintzea. Laneko istripu eta
laneko gaixotasun horiek Gizarte Segurantzaren Lege
Orokorrak, 3/2007 Lege Organikoak, 295/2009 Errege
Dekretuak eta 1148/2011 Errege Dekretuak arautzen
dituzte. Honako hauek dira, hain zuzen:
• Aldi

baterako ezintasuna.

• Baliaezintasunik

• Heriotza

eta biziraupena (BHB):
- Heriotzagatiko laguntza.
- Alarguntza.
- Zurztasuna eta familiartekoen aldekoa.

• Haurdunaldiko
• Edoskitzaro

arriskuari dagokion prestazioa.

naturaleko arriskuari dagokion prestazioa.

• Minbizia

edo beste gaixotasun larriren bat duten
adingabeak zaintzeko prestazio ekonomikoa.

gabeko lesio iraunkorrak.

• Ezintasun

iraunkorra:
- Ezintasun iraunkor partziala.
- Ezintasun iraunkor osoa.
- Ezintasun iraunkor absolutua.
- Baliaezintasun handia.

Zer prestazio jasotzeko eskubidea duzun jakin nahi baduzu, jo ezazu gertuen duzun Ibermutuamurreko
zentroko bezeroari arreta emateko bulegora. Bertan prestazioaren izaera, baldintzak, izapideak eta kasu
bakoitzean beharrezkoa den dokumentazioa azalduko dizkizute. Nahiago baduzu, informazio hori helbide
elektronikoz (atencionalcliente@ibermutuamur.es) edo telefonoz arreta osoa emateko lineara (900 233 333)
dei eginez lor dezakezu, astelehenetik ostiralera 08:00etatik 20:00etara.
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Gizarte-prestazioak
Ibermutuamurreko Prestazio Berezietako Batzordeak
asistentziako laguntzak, diru-laguntzak eta bananbanako prestakuntza-programak kudeatzen ditu.
Programa horiek langile jakin batzuk berriz egokitzera
eta berriz laneratzera bideratuta daude. Honako hauek
dira, hain justu, aipatutako langileak: laneko istripu edo
laneko gaixotasun bat izatearen 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.

Laguntza gehienek honako gastu hauek ere biltzen
dituzte, besteak beste: ohiko etxebizitzako hipotekaren
gastuak eta banan-banako prestakuntza-ikastaro eta
-planak, langilea hiltzeagatik sortutako ezohiko gastuak,
seme-alaba umezurtzen prestakuntza akademikoko
gastuak, ohiko etxebizitzan oztopo arkitektonikoak
kentzea, ibilgailuak egokitzea edo elementu teknikoak
erostea. Laguntza horiek ez dute zerikusirik Gizarte
Segurantzako arauzko prestazioekin eta haiekin
bateragarriak dira.
Gure webgunean, www.ibermutuamur.es, Prestazio
Batzordearen laguntza-katalogoa kontsulta dezakezu.

Kasu hori zurea edo istripua izan duen senitarteko batena bada, Ibermutuamurreko langileek informazio
gehiago emango dizute, zure kasua aztertuko dute eta azalduko dizute laguntza horiek eskatzeko zer
izapide jarraitu behar dituzun.
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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 osasunasistentzia. 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:

1. Kontingentzia arruntek
eragindako aldi baterako
ezintasun-egoeren jarraipena
eta kontrola
Ibermutuamurrek zure aldi baterako ezintasun-egoeraren
jarraipena egingo du bajako parte medikoa igortzen
dizuten unetik aurrera, osasun-zerbitzu publikoei
dagozkien eskumenei ezertan galarazi gabe.

Osasun-azterketa egiteko hitzordua
Ibermutuamur zurekin harremanetan jarriko da, eta,
aldi baterako ezintasun-prozesuak iraun bitartean,
beharrezkotzat jotzen dituen osasun-azterketak egingo
dizkizu.
Horretarako, osasun-azterketako eguna gutxienez
4 egun baliodun lehenago jakinaraziko zaizu.
Jakinarazpen horrekin batera adieraziko dizugu, osasunazterketara aurkeztu ezean eta horretarako arrazoirik
eman ezean, prestazio ekonomiko hori bertan behera
utziko dela, prebentzio-neurri gisa.
Ibermutuamurrek proba diagnostikoak eta tratamendu
terapeutikoak eta errehabilitaziokoak egin ahalko
ditu, aldi baterako ezintasun-prozesuak beharrik
gabe luzatzea saihesteko xedez;
horretarako,
osasun-zerbitzu publikoko medikuaren baimena eta
pazientearen baimen informatua jaso beharko ditu,
aldez aurretik. Proba eta tratamendu horien emaitzak
asistentzia ematen ari zaizun osasun-zerbitzu publikoko
medikuaren eskura jarriko dira, pazientearen historia
kliniko elektronikora gehi daitezen.

Ordaintzen dira kontingentzia arruntek eragindako aldi
baterako ezintasunaren jarraipena eta kontrola egiteko
garraio-gastuak?
Osasun-azterketa edo -balorazioa egiteko deia jasotzen baduzu, kontingentzia arruntak
kontrolatzen dituen medikuak eskatuta edo kontsultan balorazio medikoarekin zuzenean
lotutako kontsultartekoak edo proba diagnostikoak egiteko, hitzordu horietara joateko ordaindu
behar izan dituzun garraio publikoko edo ohiko taldeetako gastuak (hiriko autobusa, metroa,
tranbia) bueltatzeko eska dezakezu. Horretarako, «Langileei garraio-gastuak ordaintzeko
eskaera» aurkeztu beharko duzu Ibermutuamurren zentroetan, edo postaz bidali beharko duzu
dagokion garraio-tituluarekin batera (txartela, tiketa, faktura, etab.). Kontingentzia arruntetako
prozesuetan ezohiko garraioak erabiltzen badira (esaterako, taxia erabiltzen bada langilearen
egoera medikoak hala eskatzen duelako edo bestelako garraiorik ez dagoelako, edo dagoen
zerbitzua eta hitzordu medikoaren data eta ordua bateragarriak ez direlako) edo norbaitek
laguntzen badizu, «lan-kontingentzietatik eratorritako egoerak direla eta langileek ordaindu
beharreko garraio-gastuak ordaintzeko aldez aurreko baimeneko» formularioa bete beharko
da, eta kontingentzia arruntetako saileko zuzendariak sinatu beharko du.
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2. 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.
Bajaren 16. egunetik aurrera, Ibermutuamurren ardura
izango da.

Oharra:
Gizarte Segurantzarekin lankidetzan jarduten duen erakunde garen
aldetik, geure gain hartzen dugu lanetik kanpoko istripuek edo
gaixotasun arruntek sortutako prestazio ekonomikoen ordainketa
eta haien jarraipena egitea. Lanetik kanpoko istripu edo gaixotasun
arrunt horiek Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrak (8/2015
Legegintzako Errege Dekretua), 625/2014 Errege Dekretuak eta
1187/2015 EGSren Aginduak arautzen dituzte.

Zer gertatuko litzateke osasun-azterketara joan ezean?
Osasun-azterketa egiteko ezarri den eguna baino lehen, edo egunean bertan, joatea galarazten
dizuten arrazoiak justifikatzen badituzu, Ibermutumurrek beste egun bat ezarriko du, eta, gutxienez,
4 egun baliodun lehenago jakinaraziko dizu. Azterketara ez agertzea justifikatuta egongo da honako
kasu hauetan:
- Osasun-asistentzia ematen ari zaizun osasun-zerbitzu publikoko medikuak egindako txostena
aurkezten baduzu, eta, zure egoera klinikoa dela eta, txosten horrek gomendatzen badu
Ibermutuamurreko osasun-azterketara ez joatea.
- Ibermutuamurrek ez badizu jakinarazi hitzordua gutxienez 4 egun balioduneko aurrerapenarekin.
- Baldin eta egiaztatzen baduzu Ibermutuamurreko osasun-azterketako hitzordua honako
egoera hauetako baten aldi berean gertatzen dela: Administrazio Publikoarekiko halabeharrez
bete beharreko zeregin pertsonala, bat-bateko eta ustekabeko familia-egoera larria, edo
Ibermutuamurreko zentrora normal sartzea saihesten edo zailtzen duten ezinbesteko egoerak.
Ibermutuamurreko osasun-azterketara ez bazara agertzen eta ez baduzu ematen hori justifikatzeko
arrazoirik, prestazio ekonomikoa bertan behera utziko da, prebentzio-neurri gisa. Agertu ez izana ez
bada 10 egun balioduneko epean justifikatzen osasun-azterketa egiteko ezarritako egunetik hasita,
sorospena jasotzeko eskubidea amaituko da.

Kontingentzia arruntetatik
eratorritako prozesuetan
Ibermutuamurrek egindako
alta medikoko proposamenak
Kontingentzia arrunt batek eragindako aldi baterako
ezintasuneko prozesuan, Ibermutuamurrek uste badu
lan egiteko prest egon zaitezkeela ikusi ostean baja
emateko edo konfirmatzeko parte medikoa, txosten
osagarriak edo egiten dituen kontrol- eta jarraipenekintzak,osasun-zerbitzu
publikoko
ikuskapen
medikoari alta medikoko proposamen arrazoitu
bat formulatu ahal izango dio; proposamen horrekin
batera, egindako txostenak eta probak ere aurkeztuko
dira. Ibermutuamurrek idatziz jakinaraziko du bidali
dutela aipatutako alta-proposamena, bai zuri, bai Gizarte
Segurantzako Institutu Nazionalari (GSIN), jakinaren

gainean egoteko.

Prozedurak eta epeak
Ibermutuamurren alta-proposamena jaso eta gero,
osasun-zerbitzu publikoko ikuskapen medikoak
mutuari zein Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari
nahitaez jakinarazi beharko die proposamena baietsi
duen (eta, beraz, alta igorri duen), edo ezetsi duen.
Kasu horretan arrazoiak azaltzen dituen txosten mediko
bat ere egin beharko du. Jakinarazpena egiteko gehienez
5 egun balioduneko epea izango du, alta-proposamena
jaso eta hurrengo egunetik hasita.
Osasun-zerbitzu publikoko ikuskapen medikoak
zure alta medikoa igortzen badu, Ibermutuamurrek
jakinarazikodizue, zuri eta enpresari, eskubidea amaitu
dela. Halaber, zer egunetan amaitu den ere adieraziko
da. (35/2014 Legearen bigarren xedapen gehigarria.)
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Ikuskapen medikoak beharrezkotzat jotzen badu
zuri osasun-azterketa bat egitea, alta medikoa
igorri edo ezeztatu baino lehen, osasun-azterketa
bat egiteko deia egingo dizu 5 egun balioduneko
epean Ibermutuamurrek egindako alta-proposamena
jaso eta hurrengo egunetik hasita. Joaten ez bazara
osasun-zerbitzu publikoko ikuskapen medikoko
azterketara, zerbitzu publikoak egun berean jakinaraziko
dioIbermutuamurri. Kasu horretan, Ibermutuamurrek
subsidioa ordaintzeari utziko dio ez-agertzearen
hurrengo egunean bertan, eta zurekin harremanetan
jarriko da, 4 eguneko epean, aipatutako ikuskapen
medikora zergatik ez zaren joan justifika dezazun.
Ez-agertzea justifikatzen baduzu, Ibermutuamurrek
etendura kenduko du eta berriz ezarriko du subsidioa
jasotzeko eskubidea. Erabakitzen badu ez-agertzea ez
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dagoela justifikatua, subsidioa jasotzeko eskubidea
iraungiko da, eta Ibermutuamurrek zuri eta lan egiten
duzun enpresari jakinaraziko dizue, iraungitzeak noiztik
daukan eragina adieraziz, iraungi eta hurrengo egunetik,
alegia (35/2014 Legearen bigarren xedapen gehigarria).
Osasun-zerbitzu publikoko ikuskapen medikoak ezeste
badu Ibermutuamurrek egindako alta-proposamena,
edo 5 egun balioduneko epean erantzunik ematen ez
badu, mutuak altako partea egiteko eska diezaioke
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari. Kasu
horretan, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak
erabaki beharko du ea mutuak proposatutako alta
onartzen duen edo, proposamena jasotzen duenetik
hasita, 4 eguneko epean ezesten duen.

Ibermutuamur

Zer beste zerbitzu eskaintzen dizkizu Ibermutuamurrek?
Arreta- eta informazio-zerbitzuak
Pazientearen ataria

Bezeroarentzako Arreta Bulegoa

Ibermutuamurren asistentzia-prozesuren bat izan duten
paziente guztiek sarean kontsulta dezakete beren
historia klinikoa. Kontsultatzeko prozesua oso erraza
da, eta erabat bermatzen ditu datuen segurtasuna eta
konfidentzialtasuna.

Ibermutuamurreko asistentzia-zentro guztiek bezeroari
arreta emateko bulego bat dute. Bertan honako
hauetarako laguntza emango dizute:

Hala, pazientearen atariaren bitartez (gure webgunearen
bidez sartzen da atarira: www.ibermutuamur.es), honako
hauek egin ahal izango dituzu:
- Ibermutuamurren egin ditugun proba medikoen
emaitzak kontsultatzea (erradiografiak, analisiak eta
proba gehigarriak).
- Zure historia klinikoaren txostena deskargatzea.

- Ibermutuamurreko zentro-sarearen estaldura, prestazio
eta zerbitzu guztiei buruzko informazioa luze-zabal
jasotzeko.
- Pazienteak eskubidez eskura ditzakeen prestazio
ekonomiko motak ezagutzeko. Betekizunak, izapideak
eta kasu bakoitzean behar den dokumentazioa
azalduko dizkizute.
- Behar dituzun eskaerak kudeatzeko, izapide bakoitzean
egin beharreko kudeaketak azalduta.

Hori guztia gure instalazioetara etorri gabe egin
dezakezu.

- Zure iradokizunei eta eskerrei arreta emateko eta
Ibermutuamurrek emandako zerbitzuekin lotuta gerta
daitezkeen intzidentziak konpontzeko, baita horiekin
lotutako kexak edo erreklamazioak ebazteko ere. Zuk
planteatutako arazoak konpontzeko beharrezkoak
diren izapideak egingo dira.

Zerbitzu hori erabili ahal izateko honako baldintza hauek
bete beharko dituzu:

Nahiago baduzu, bulego horrekin harremanetan jar
zaitezke:

• Ibermutuamurren

- Helbide elektronikoa: atencionalcliente@
ibermutuamur.es

• Ibermutuamurrek

- Telefonoz arreta osoa emateko linearen bidez,
900 233 333, astelehenetik ostiralera 08:00etatik
20:00etara.

- Medikuarekin duzun hurrengo hitzorduaren datuak
kontsultatzea.
- Zure baja-historia kontsultatzea.

babespeko
langilea
izatea
Pazientearen Atariaren bitartez kontsulta egiteko unean.
estalitako prozesu sanitarioren bat
eduki izana (Ibermutuamurren historia klinikoa izatea).
NAN elektronikoa izatea (NANe), bai eta sartzeko
dagokion erabiltzailea eta pasahitza ere (horrez gain,
beharrezkoa da ordenagailuan NAN elektronikoko
irakurgailu bat izatea). Erabiltzaila eta pasahitza
Ibermutuamurrek emango dizkizu, eta pertsonala eta
besterenezina izango da.

Ibermutuamurreko Larrialdi Zerbitzuak arreta eman
eta gero, Pazientearen Atariaren sarbide-gakoak
ez badizkizute eman, Ibermutuamurreko edozein
asistentzia-zentrotan eska ditzakezu.

Bezeroarentzako Arreta Bulegoak erakusten du gure lehentasuna bezeroari begiratzea dela.
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Telefonoz arreta osoa emateko linea
Telefonoz arreta osoa emateko 24 orduko linearen
bidez, 900 233 333 doako telefono-zenbakira deituz,
Ibermutuamurrekin lotutako kudeaketa guztiak egiteko
aukera izango duzu.
Hala, laneko istripu edo gaixotasun baten ondorioz
behar duzun osasun-asistentzia eskatu ahal izango
duzu, bai Espainian, bai atzerrian, 24 orduz eta urteko
egun guztietan. (Atzerrian egonez gero, laguntza
eskatzeko deitu +34 917 445 101 telefono-zenbakira.)
Atzerrian dauden edo hara lekualdatutako langileentzako
izapide eta kudeaketei buruzko informazioa ere ematen
du.. Hala, atzerrira mugituko diren enpresek eta langileek
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Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin eta
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin egin
behar dituzten izapide eta kudeaketak kontsulta
ditzakete, baita laneko istripuren bat gertatuz gero nola
jokatu behar duten ere.
Halaber, kontsultak egin eta informazioa eta aholkuak jaso
ahal izango dituzu, Ibermutuamurreko zentro-sarearen
estaldurari, prestazioei eta zerbitzuei dagokienez; gerta
daitezkeen kexak eta erreklamazioak jakinarazi ahal
izango dituzu, Ibermutuamurrek emandako zerbitzuekin
lotuta; eta funtzionalitateak ezagutu edo zalantzak edo
gertakariak konpondu ahal izango dituzu, Internet bidez
emandako Ibermutuamurreko zerbitzuen erabiltzaileei
sortu ahal zaizkienak (pazientearen ataria, PRL-atari
hedatzailea, zibermutua…).

Ibermutuamur

Laneko osasun-arretaren zerbitzu osoa
Zerbitzurik onena eskaintzearren, gure osasunlangileek azterketa klinikoa egitea bultzatzen dugu,
eta berrikuntzarako eta garapenerako programak
(I+G+B) sustatzen ditugu gure osasun-arreta osatuko
eta indartuko duten zerbitzu berriak martxan jartzeko,
eta, bide batez, babestutako langileen laneko osasuna
hobetzeko.
Tratamendu mediko eta klinikoetan teknika terapeutiko
aurreratuak baliatzen ditugu, bai eta kudeaketari
zein zerbitzuei aplikatutako teknologiaren azkeneko
aurrerapenak ere.

Bizkar Eskola
Heziketa eta entrenamenduko programa bat da;
bizkarrezurreko mina duen pazienteak (Ibermutuamurrek
barne hartzen dituen kontingentzia batek eragindako
aldi baterako ezintasun-prozesuekin) bizkarreko osasunegoera bikaina izateko behar dituen ezagutzak eta
gaitasunak emango dizkio.
Alor horretan bereziki adituak diren langileek ematen dute
Bizkar Eskola, eta, bertan, orno-patologiarekin lotutako
alderdien inguruko informazioa ematen da (oinarrizko
anatomia, bizkarrezurreko minaren kausak, babeserako
mekanismoak, orno-higieneko oinarrizko arauak, etab.),
min-gertaerei hobeto aurre egiteko aukera emateko.
Gainera,
postura-ohitura
egokiak
hartzeko
entrenamendua ematen du, eta bizkarrezurreko ariketen
berariazko programa bat garatzen du. Horren helburua
da funtzio-egoera hobea eta langilearentzako biziestilo osasungarriagoa lortzea, artatutako pazienteen
aldizkako jarraipena eginez.

Biomekanika-laborategiak
Unitate espezializatu honek era objektiboan balioesten
du lan-istripu edo lan-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.
Proba biomekanikoak egiten zaizkie, pazientearen
funtzio-egoera
grafikoki
erregistratzeko.
Hala,
errazagoa da jasaten dituzten aldaketen diagnostikoa
eta balorazioa egitea. Bereziki erabilgarria da jarraitzen
ari den tratamenduaren efikazia neurtu nahi denean,
tratamendu horrekiko egin daitezkeen aldaketak aztertu
behar direnean eta, prozesu patologikoa amaitutakoan,
pazienteak dituen funtzio-mugak era objektiboan eta
zehatzean definitu behar direnean.
Patologia ezberdinak
aplikatzen da.

aztertzeko

eta

balioesteko

Errehabilitazio Unitatea eta Bihotzaren
Teleerrehabilitazio Unitatea
Berriki bularreko angina, miokardio-infartua eta abar
izan duten eta Ibermutuamurrek bere gain hartzen
duen aldi baterako ezintasun-prozesuan (baja medikoa)
dauden pazienteak erabat errehabilizatzeko zerbitzu
espezializatua da.
Unitateok hainbat diziplinatako adituz osatuta daude,
hala nola kardiologiakoak, psikiatriakoak, psikologia
klinikokoak eta errehabilitazio eta familia-medikuntzakoak.
Aditu horiek programa terapeutiko global bat egiten dute,
gaixotasun kardiobaskularra duten pertsonen egoera
fisikoa, psikologikoa eta soziolaborala arinago hobetzeko.
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Ibermutuamurren Bihotzeko Errehabilitazio Unitatean,
gaixotasun koronarioak sortutako ezintasun iraunkorren
kopurua murrizteaz eta paziente horien bizi kalitatea
hobetzeaz gain, honako hauek ere lortzen dira:

Miokardioko infartua izan duten pazienteentzako
Europako eta Espainiako Kardiologiako Erakundearen
gidaliburu klinikoetako irizpideen arabera, arrisku txikiko
pazienteak honako ezaugarri hauetako bat dutenak dira:

• Gehieneko

• Infartuak

gaitasun funtzionala berreskuratzea,
kontrolatutako entrenamendu fisikoko programa baten
bidez.

• Arrisku

kardiobaskularreko faktoreak
horien jarraipen klinikoa eginez.

• Susperraldia

kontrolatzea,

berregokitze pertsonala, soziala eta
laborala, gaixotasuna eta hari lotutako konplikazioak
gainditzen laguntzeko teknika psikologikoen bitartez
(adibidez, depresioa).
gertakari berriekin lotutako heriotza-tasa

murriztea.
Bihotzaren Teleerrehabilitazio Unitateetan,
kontsulta kardiologikoko sistema gehitu dugu.

bideo-

Halaber, Ibermutuamurrek etxez etxeko bihotzeko
errehabilitazio-programa bat ere egiten du, urruneko
monitorizazio kardiologikoko sistema baten bidez.
Programa hori kardiopatia iskemiko bat dela medio
laneko bajako egoeran dauden pazienteentzat
pentsatuta dago. Hain zuzen ere, Ibermutuamurren
paziente horiei hasiera bateko balorazio kardiologikoa
egiten zaie; hau da, historia kliniko zehaztua, esplorazio
fisikoa, ekokardiografia (ospitaleko egonaldian egin
ez bazaio) eta ahalegin-proba (hondakin-iskemiarik
ez daukala ziurtatzeko eta erreferentziazko funtzioahalmena balioesteko, bihotzeko errehabilitazioan zehar
egin beharreko ariketak programatze aldera). Proba
horiek egindakoan, honako sailkapen hau jasotzen
dutenek baliatzen duten programa: arrisku txikiko
pazienteak.
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• Birbaskularizazio

koronario osoa (buxadurazko lesiodun
arteria guztiak birbaskularizatuta daude).

• Ahalegin

txikitzea.

• Pazientearen

• Bihotzeko

ospitalean bilakaera ona eta konplikaziorik
gabekoa izatea.

proba, pronostiko eta emaitza elektriko eta
kliniko negatiboa ematen duena, baieztatzeko arritmia
garrantzitsurik ez duela.

• Funtzio

uzkurkor normala duen ezker-bentrikulua (bi
bentrikuluetakoa).

Etxez etxeko bihotzeko errehabilitazioa hasi baino lehen,
pazienteak ikasketa-saio batzuk egingo ditu Bihotzeko
Errehabilitazio Unitateko instalazioetan. Saio horietan,
Ibermutuamurreko
osasun-langileek
pazienteari
irakatsiko diote egunero egin behar duen ariketa fisiko
mota, iraupena eta intentsitatea. Horrez gain, urruneko
monitorizazio kardiologikoko gailua erabiltzen irakatsiko
diote. Gailu hori erregistroko kamiseta edo banda
toraziko batez osatuta dago, eta elektrodoak eta elektro
kardiografiako grabagailu mugikor bat dauka txertatuta.
Horrek zenbait gauza erregistratzeko aukera ematen du:
bihotz-frekuentzia, pazienteak ariketa fisikoa egiten duen
bitartean arritmiak edo aldaketak agertzea kondukzioan
edo sintomak agertzea (zorabioa, palpitazioak edo
bihotz aurreko mina).
Halaber, pazienteari irakatsiko zaio bizi-konstanteak
hartzen (bihotz-maiztasuna edo pultsu erradial edota
karotida-pultsua eta tentsio arteriala), ariketa fisikoa
egiten hasi eta bukatu baino lehen egin dezan. Era berean,
azalduko zaio kontrol-orria (egun bakoitzean egindako
ariketa mota eta iraupenekin) eta bizi-konstanteen
erregistro-orria nola bete, baita sintomatologia ere,
saioan zehar halakorik agertuko balitz. Horretaz aparte,
sintoma klinikoak edo larrialdi-egoerak izatekotan nola
arindu jakiteko argibideak emango zaizkio.

Ibermutuamur

Astean edo hamabost egunean behin, pazientea bere
Ibermutuamurreko medikuak aldez aurretik ezarritako
kontroletara joango da. Medikuak balorazio medikoa
egingo dio, eta izan ditzakeen zalantzak eta gertakariak
argituko dizkio. Gainera, urruneko monitorizazio
kardiologikoko sisteman gordetako datuak hartuko ditu,
aztertzeko, ikertzeko eta jarraipena egiteko.
Urruneko monitorizazio kardiologikoko sistemak honako
hauek ahalbidetzen ditu, pazienteak Ibermutuamurreko
bihotzeko errehabilitazio-unitatetik kanpo ariketa fisikoa
egiten duen bitartean:
• Pazientearen

tratamendu farmakologikoa optimizatzea,
bihotz-frekuentziaren
kontrol
egokia
lortzeko
(atsedenaldian zein ariketa fisikoa egin bitartean).

• Ariketa

fisikoa egin bitartean edo egin ostean sintoma
klinikoak (zorabio-sentsazioa, palpitazioak, etab.)
agertzen badira, diagnostiko osagarri bat ematea,
adierazitako sintomekin lotuta egon daitezkeen
kondukzioko arritmiak edo desorekak baieztatu eta
identifikatu ahal izateko.

• Ariketa

fisikoaren kopurua, intentsitatea eta iraupena
erregistratzeak ariketa-zamak errendimenduari gutxika
egokitzeko aukera ematen du, funtzio-ahalmena
hobetzeko.

• Urruneko

ikuskapen medikoak gero eta handiagoa den
konfiantza ematen dio pazienteari, bere ariketa fisikoa
normalizatzeko eta infartua izan baino lehenagoko bizi
estandarrak lortzeko.

Loaren Unitatea
Mutuak barne hartzen dituen eta zuzenean loaren
desorekarekin lotuta dauden baja-prozesuak dituzten
pazienteen diagnostikoak eta ebaluazioak egiteko
zerbitzu espezializatua da.
Loaren desorekak oso ohikoak dira langileengan,
eta zuzenean lotzen dira lan-istripuekin, bereziki,
kontzentrazioa, arreta eta erantzun-gaitasun azkarra
(lana segurtasun-baldintzetan garatzeko) eskatzen
dituzten lan edo jardueretan (bai langilearentzat, bai
haren ingurukoentzat).
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Gure unitatean zenbait proba mota egiten ditugu;
esaterako, ohiko gaueko polisomnografia. Gure
instalazioetan egiten da, eta aldagai neurofisiologikoak,
bihotzekoak eta arnasakoak erregistratzen ditu gauean
(garun-jarduera, muskuluen jarduera...). Horiek loaren
kantitatea eta kalitatea aztertzeko aukera ematen dute,
baita bihotzeko, arnasako eta abarreko gertakariak eta
horiek loan zer eragin duten identifikatzeko ere.
Etxez etxeko arnas poligrafiako ekipamenduak ere
baditugu, alegia, Apneako Sindromea–Loaren Hipopnea
(SAHS) diagnostikatzeko erabiltzen den proba bat.
Azterketa hori egiteko, osasun-langileek pazienteari

irakasten diote etxera eramango duen gailua erabiltzen.
Etxean, mutuako osasun-langileak emandako jarraibideei
jarraitu besterik ez da egin behar. Informazioa gailuan
erregistratzen eta gordetzen da, eta, geroago, mediku
neurofisiologoak aztertzen du.

Telemedikuntza eta Urruneko Asistentziako
Osasun Zerbitzua
Gure zentro guztiek bideokonferentzia- eta digitalizaziosistemak 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 nola diabetesa,
hipertentsio arteriala, arnas gaixotasunak, gaixotasun
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Zer eskubide dituzu paziente zaren heinean?
Ibermutuamurreko osasun-zerbitzuen erabiltzaile zaren
aldetik, honako eskubide hauek dituzu:

Bigarren iritzi mediko bat eskatzea.
Ibermutuamurren osasun-asistentzia jasotzen ari diren
paziente guztiek bigarren iritzi mediko bat jasotzeko
eskubidea dute, bere prozesu klinikoko diagnostikoari,
pronostikoari, tratamenduari eta etorkizunerako aholkuei
dagokienez, betiere Ibermutuamurreko medikuak
adierazitakoarekin bat ez badu egiten edo bere
asistentzia-prozesuaren inguruko zalantzarik badu.
Bigarren iritzi mediko hori Ibermutuamurreko osasunzentroetako esparruan egingo da, eta horren kostua
mutuak ordainduko du. Baliabide propioekin ezin bada
eman, baimena duen itundutako osasun-zentro baten
bigarren iritzi medikoa emango da.

Zer da bigarren iritzi medikoa?
Pazientearen prozesu kliniko baten diagnostikoari,
pronostikoari, tratamenduari eta etorkizunerako argibideei
buruz mediku aditu batek egiten duen balorazioa da, baldin
eta lehen txostenean:
- Pazienteari pronostiko zehaztugabea duen edo osasunari
nabarmen eragiten dion gaixotasun bat diagnostikatu
badiote.
- Arriskuak dituen tratamendu bat agindu badiote.
Diagnostikoa burutu eta gero, baldin eta presazko
tratamendurik behar ez badu.
Asistentzia-prozesu edo prozeduretan ere egokia da
bigarren iritzi medikoa eskatzea; pazienteak zalantzak
argitu eta konfiantza eta segurtasuna handitu behar
baditu.

Nola eskatzen da?
Bigarren iritzia eskatzeko, «Bigarren iritzi medikoa»
izeneko inprimakia bete behar duzu. Eskuragarri
daukazu honako leku hauetan:
- Ibermutuamurren asistentzia-zentro guztietan.
- Pazientearen Atarian.
- Gure webgunean: www.ibermutuamur.es.
Bete ondoren, inprimakia aurkezteko:
- Ibermutuamurreko edozein zentrotan.
- Telematikoki, Pazientearen Atariaren bitartez.

Eskaerei erantzuna emateko epeak
Ibermutuamurren probintzia-zuzendariak asistentziaprozesuaren ardura duen medikuarekin batera
baloratuko du eskaera eta interesdunari, eskaera
aurkeztu eta ondorengo hiru egunetan jakinaraziko
dizkio bigarren iritzia emango duen medikuaren izena,
zentro baimendua eta hitzorduaren eguna eta ordua.
Hitzordua gehienez 10 eguneko epean izango da,
lehentasun klinikoa duten kasuetan izan ezik: horietan
epea 3 egunekoa izango da.

Bigarren iritzi medikoa ematea
Ibermutuamurrek hautatzen duen espezialitate mediko
egiaztatua duen osasun-zentro baimenduko mediku
aditu batek emango du bigarren iritzi medikoa, idatzizko
txosten baten bidez, pazienteari azterketa egin eta 3
eguneko epean, miaketa edo proba osagarriak behar
diren kasuetan izan ezik. Kasu horietan, epea azterketa
klinikoa amaitzen den egunetik hasita kontatuko da.
Bigarren iritzi medikoaren txostenak pazientearen
gaixotasunaren
diagnostikoari,
pronostikoari,
tratamenduari eta etorkizunerako argibideei buruzko
balorazio argudiatua bilduko du, baita pazienteak
ulertzeko moduan idatzitako azken ondorio bat
ere. Txostena historia klinikoari erantsiko zaio eta
interesdunari emango zaio, jaso duela ziurtatuta.
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Pazienteak bere osasun-asistentzia aukeratzeko
eskubidea izango du, hasierako diagnostiko eta
tratamenduaren arabera edo bigarren iritzi medikoaren
arabera. Edonola ere, pazienteak hautatutako osasunasistentzia Ibermutuamurreko asistentzia-zentro batean
edo baimendutako zentro itundu batean jasoko duela
bermatuko zaio.

Bigarren iritzi medikoko zentroak
Bigarren iritzi medikoa Ibermutuamurreko osasunzentro propioetako edo itunduetako mediku aditu batek
emango du. Zentro horiek honako hiri hauetan daude;
Alacant, Bartzelona, Granada, Madril, Malaga, Murtzia,
Oviedo, Sevilla, Valentzia eta Valladolid.

Medikuz aldatzeko eskatzea
Laneko istripu edo laneko gaixotasun batek eragindako
asistentzia-prozesuetan,
esleitu
zaizun
medikua
aldatzeko eska dezakezu. Erabilgarri dauden bitartekoek
aukera ematen badute, atenditzen zaituen asistentziazentroko beste mediku bat esleituko zaizu. Aukera hori
ezin bada gauzatu, gertuen daukazun asistentzia-zentro
propiora joateko aukera eskainiko zaizu.
Horretarako, idatziz eskatu beharko diozu zentroko
Lan Kontingentzietako Zuzendaritza Medikoari medikuz
aldatzeko. Eskaerarekin batera zure datu pertsonalak
eta medikuz aldatzeko arrazoiak adierazi beharko dituzu.

BIGARREN IRITZI MEDIKOKO ZENTROAK

Ibermutuamurrek emandako alta
medikoaren berrikuspena eskatzea
Ibermutuamurreko paziente zaren aldetik, ados ez
bazaude lan-kontingentziak eragindako aldi baterako
ezintasun-prozesuaren alta medikoa jasotzearekin,
Ibermutuamurrek
egindako
medikuaren
alta
berrikustea eskatu ahal diozu Gizarte Segurantzako
Institutu Nazionalari (GSIN). Horretarako, 10 egun
balioduneko epea izango duzu, altako partea egiten
denetik.
Berrikuspena eskatzeko, «Alta medikoa berrikusteko
administrazio-prozedura berezia» izeneko eskaera
(1430/2009 Errege Dekretuko 4. artikuluak arautzen du)
aurkeztu beharko duzu (GSINren webgunean eskura
daiteke). Eskaera horretan alta mediko horrekin zergatik
ez zauden ados adieraziko beharko duzu. Eskaera
horrekin batera aldi baterako ezintasun-prozesuarekin
lotutako aurreko historia medikoa eman beharko da
nahitaez, edo, bestela, Ibermutuamurri histori horretako
kopia eskatu zaiola egiaztatzen duenagiria.
Berrikusteko prozedura hasiz gero, eskaera aurkezten
duzun egunean bertan edo hurrengo egun baliodunean
eman beharko diozu horren berri enpresari.
Berrikuspeneko prozedura bereziari hasiera emateak
Ibermutuamurrek egindako alta medikoko ondorioak
bertan behera uzten ditu, eta lan-kontingentziatik
eratorritako aldi baterako ezintasun-egoera atzeratzen
du, prozedura horren izapideak egin bitartean. Hori dela
eta, prestazioaren ordainketari eutsiko zaio ordainketa
eskuordetu moduan. Dena den, baliteke, gerora, aldi

OVIEDO

VALLADOLID

MADRIL

BARTZELONA
VALENTZIA
ALACANT

GRANADA
SEVILLA
MURTZIA
MALAGA

· Oviedo
· Valladolid
· Madrid
· Bartzelona
· Valentzia
· Alacant
· Sevilla
· Granada
· Malaga

Oharra:
Bigarren iritzi medikoa jasotzeko eskubideari loturik, garraio- eta mantenu-gastuak Ibermutuamurrek ordainduko ditu.
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baterako ezintasunagatik jaso diren prestazio ekonomiko
batzuk behar ez bezala jaso direla iriztea.

kontingentzia profesionalek sorrarazitako aldi baterako
ezintasunaren prestazio ekonomikoei.

Gizarte
Segurantzako
Institutu
Nazionalak
Ibermutuamurri jakinaraziko dio berrikuspeneko
prozedura bereziari ekin zaiola, 4 egun balioduneko epe
luzaezinean, aldi baterako ezintasun-prozesu horrekin
lotutako gertakariak eman ditzan eta alta medikoa
emateko arrazoiei buruzko txostena egin dezan.

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

Halaber, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak
zure enpresari jakinaraziko dio prozedurari ekin ziola,
zuk eskaria aurkeztu eta hurrengo 2 egun baliodunetan.
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionaleko probintziazuzendariak dagokion ebazpena emango du gehienez
15 egun balioduneko epean, Ibermutuamurrek
dokumentazioa eman duenetik zenbatzen hasita. Hori
egin aurretik, ezintasunak balioesteko taldeak nahitaez
egin beharko du txostena, kasu zehatzaren azterketa eta
balorazioarekin.
Ematen den ebazpenak alta medikoaren data eta
ondorioak xedatuko ditu, edota baja medikoari eustea
bestela. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak
berresten duenean Ibermutuamurrek egindako alta
medikoa, edo aldi baterako ezintasun-egoeraren
amaiera-data berri bat ezartzen duenean, bidegabe
iritziko zaie ebazpenaren ondoren zuri ordaindutako

Ibermutuamurrek babestutako laneko istripu bat izan
duen langilea bazara, eta mutua honetako osasunzerbitzura joanez gero artatzen zaituen medikuak uste
badu, nahitaezko osasun-azterketa eta dagozkion
probak egin baino lehen, patologia eragile normala
dela, mediku horrek osasun-zerbitzu publikora igorriko
zaitu, tratamendua jaso dezazun. Horrek ez du esan
nahi premiazko edo bizi arriskuko kasuetan asistentziarik
emango ez dizutenik. Horretarako, Ibermutuamurreko
medikuak txosten mediko bat emango dizu; bertan,
patologia deskribatuko da, eta diagnostikoa zein den
eta jarritako tratamendua zein den adieraziko da. Horrez
gain, kontingentziaren kausa arrunta dela erabakitzeko
arrazoiak zein diren ere adieraziko da eta egin dizkizugun
probei buruzko txostenak erantsiko dira.
Ibermutuamurrek egindako txostena ikusita, osasunzerbitzu publikoko medikuarengana jotzen baduzu
eta mediku horrek baja ematen badizu kontingentzia
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arruntagatik baina ez bazaude ados kontingentzia
horren izaerarekin, erreklamazioa egin ahal izango
duzu, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak
kontingentziari emandako kontsiderazioari dagokionez.
Bestalde, bajako partea eman duen osasun-zerbitzu
publikoko medikuak Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionalari adierazi ahal izango dio ez dagoela
ados Ibermutuamurrek kontingentziari emandako
kontsiderazioarekin, ezertan eragotzi gabe parte
medikoak ondorio osoak sortzeari.
Ematen den ebazpenak ezarriko du kontingentziaren
eragilea arrunta edo profesionala den, kontingentziak
sorrarazten dituen prestazioak zer subjektuk ordaindu
behar dituen eta osasun-asistentziako prestazioa bera.

Prozedurak eta epeak
(1430/2009 Errege Dekretuko 6. artikuluak arautzen du.)
Aldi baterako ezintasun-prozesua zer kontingentziak
eragin duen xedatzeko prozedurari ekin ahal izango zaio
baja medikoko partea egin denetik aurrera:
• Ofizioz,

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren
ekimen propioz, Lan Ikuskaritzak eta Gizarte
Segurantzak egindako eskariaren ondorioz, edota
Gizarte Segurantzako osasun-asistentzia kudeatzeko
eskumena duen osasun-zerbitzu publikoak eskatuta.
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• Langileak

edo haren legezko ordezkariak eskatuta.

• Ibermutuamurrek

eskatuta.

Eskariekin batera kontingentzia xedatu ahal izateko
behar diren dokumentu guztiak eman beharko dira,
egindako proba medikoak eta txostenak barne.
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak eskumena
duen osasun-zerbitzu publikoari jakinaraziko dio abiarazi
dela prozedura, bai eta Ibermutuamurri ere (prozedura
hark eskatuta ez bada hasi), 4 egun balioduneko
epe luzaezinean kasuarekin lotutako eskuragarri
dituen aurrekariakeman ditzan, eta, haren ustez,
kontingentzia zer prozesu patologikok eragin duen
eta haren arrazoiak zein izan diren azal dezan. Horrez
gain, langileari ere jakinaraziko zaio prozedurari hasiera
eman zaiola (prozedura hasteko hark ez badu eskatu),
eta adieraziko zaio 10 egun balioduneko epea duela
dokumentazioa emateko eta egokitzat jotzen dituen
alegazioak egiteko.
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak txostenak
eskatu eta egokitzat jotzen dituen nahi beste jarduketa
egin ahal izango ditu, ebazpena emateko aintzat
hartu behar dituen datuak xedatzeko, ezagutzeko eta
egiaztatzeko.
Osasun-zerbitzu publikoak kontingentzia arruntengatik
bajako parte bat egin duenean, prozedura ebatzi
bitartean, horri dagokion aldi baterako ezintasun-

Ibermutuamur

prestazioa ordaintzeari ekingo zaio. Horrek ez du
galaraziko, ebazpenak kontingentzia profesionala
dela xedatzen duenean, Ibermutuamurrek langileari
haren aldeko diferentzia ordaintzea; kasu horretan,
Ibermutuamurrek, batetik, Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionalari bere kargura ordaindutako prestazioa
ordaindu beharko lioke, dagozkion zenbatekoak
konpentsatuz, eta, bestetik, osasun-zerbitzu publikoari
emandako osasun-asistentziaren kostua ordaindu
beharko lioke.
Ezintasunak balioesteko taldeak nahitaezko txosten
bat egingo du. Haren bidez, ezintasun horren prozesua
sortu duen kontingentziari buruzko epaia emango

du, eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren
probintzia-zuzendariari helaraziko dio. Jasotzen
duenean, dagokion ebazpena emango du Gizarte
Segurantzako Institutu Nazionalak gehienez 15 egun
balioduneko epean, alde interesdunek dokumentazioa
ematen dutenetik hasita edo dokumentazioa eman eta
alegazioak egiteko ezarritako epeak bukatzen direnetik
hasita (Ibermutuamurrek 4 egun baliodun ditu, eta
langileak 10).
Ebazpena langileari, enpresari, Ibermutuamurri eta
osasun-zerbitzu publikoari jakinaraziko zaie, ahal bada
bitarteko elektronikoen, informatikoen edo telematikoen
bidez, informazioa azkarrago heltzeko aukera ematen
baitute.

Alta medikoa berrikusteko prozeduretan edo kontingentzia xedatzekoetan egin behar dituzun izapide
guztiak azalduko dizkizu Ibermutuamurrek, eta horiek guztiak egiteko laguntza eskainiko dizu.
Prozedura horiei ekin nahi badiezu, joan gertuen duzun asistentzia-zentroko bezeroarentzako arreta
bulegoko osasun-mostradorera. Bertan behar duzun informazio guztia emango dizute eta zure eskaera
betetzen lagunduko dizute.

Ibermutuamurreko osasun-asistentziako erabiltzaile/pazienteen eskubide eta betebeharrak kontsultatu
ahal dituzu Eskubide eta Betebeharren Gutunean. Hona hemen non topa dezakezun:
- Asistentzia-zentroetako erakusmahaietan.
- Asistentzia-zentroetako bezeroarentzako arreta-bulegoetan.
- Gure webgune korporatiboan, www.ibermutuamur.es.

Gogoan izan:
Zure iritzia garrantzitsua da guretzat; beraz, jar zaitez harremanetan behar duzun edozein langilerekin.
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