MUTUALITATEAK… ERAKUNDE
EZEZAGUNAK

Batzartzea lehen urratsa
da; batera mantentzea,
aurrerabidea; eta batera
lan egitea, arrakasta.

MUTUALITATEAK...
EZEZAGUN HANDIAK

G

izarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileok zerbitzua ematen diegu enpresa, langile eta autonomo
guztiei, haientzako kosturik gabe. Enpresek beren
langileengatik ordaintzen dituzten kuotak edo atxikitako langile autonomoen kuotak jasotzen ditugu Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eskutik. Gure
jardunaren helburua da jarraian adierazten diren Gizarte
Segurantzaren jarduerak garatzea, Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantza Ministerioarekin elkarlanean (Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko Testu Bateginaren
80.2 art.).

PRESTAZIOAK KUDEATZEA:

Gizarte Segurantzaren 19 Mutualitate
Laguntzaileok (MCSS) baliabide publikoak
jasotzen ditugu, eta Estatuko Gizarte Babeserako
Sistemaren zati gara. Gizarte Segurantzaren
erakunde laguntzaile gisa, prestazio publikoak
kudeatzen ditugu irabazi-asmorik gabe.

puen (AT) eta Laneko Gaixotasunen (EP) kontingentziak babesteko xedez, bai eta gertakizun horiek
prebenitzeko babes-ekintzak ere.
Ekonomikoa, Kontingentzia Arruntengatiko (CC)
P
Aldi Baterako Ezintasunagatik.
P
Haurdunaldiko edo edoskitzaro naturaleko arriskuagatik.
P
Minbiziak edo gaixotasun larriek eragindako adingabekoak zaintzeagatik.
P
Norberaren konturako langileek jarduera uzteagatik.
P
Gizarte Segurantzarenak diren eta legez esleitzen dizkigun bestelako ekintzak.

GURE FUNTZIONAMENDUAREN ALDERDI GARRANTZITSUAK:
P
Bazkideen erantzukizun mankomunatua.
P
Bazkidetza eta/edo borondatezko atxikipena.
P
Gizarte Segurantzaren kontabilitate-plan orokorrak,
Kontuen Auzitegiak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak kontrolatzen ditu, urteko aurrekontu orokorretan integratuta, Estatuko Aurrekontu
Orokorren barruan, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeak arautzen ditu.
P
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari
eta gobernu onari buruzko legeari lotzea.

P
Ekonomikoak zein osasun-laguntzakoak, errehabilitazioa barne, Gizarte Segurantzaren Laneko Istri-

Datu-iturria
AMAT

LANEKO
KONTINGENTZIEN
ESTALDURA

KONTINGENTZIA
ARRUNTEN ESTALDURA

1,47 milioi

14,5 milioi

1,24 milioi

14,1 milioi

ENPRESAK

LANGILEAK

ENPRESAK

LANGILEAK

ENPRESEK ORDAINDUTAKO
KOTIZAZIOAK
2018

12.098 milioi €

SISTEMARI EMANDAKOA
Azken 15 urteotan

17.571,6 milioi €
fraternidad.com

GU… ZURE HELMENEAN
Mutualitate HANDIA,
baina xehetasun txikiak
ere zaintzen dituena.

GU...
ZUGANDIK GERTU

Fraternidad-Muprespan, Erakundearen
Plan Estrategikoan zehaztutako Misioaren,
Ikuspegiaren eta Balioen arabera jarduten dugu.

BALIOAK:

HELBURUA:
Gure enpresa-kideetako langileen osasuna zaintzea, eta
prestazio ekonomikorik onenak ematea, arreta eta berme
handienekin.

IKUSPEGIA:
Gure Mutualitateko langileei, enpresariei eta autonomoei
zerbitzu hurbila, arina eta profesionala eskaintzea.

P
Bazkide-mutualistentzako zerbitzua.
Langileen konpromisoa.
P
Publiko izatearen zentzua.
P
Eraginkortasuna, kalitatea eta berrikuntza.
P
Etika eta Gizarte Erantzukizun Korporatiboa.
P
Eta hori guztia enpresen eta langile autonomoengandik
gertu egiten dugu, izan ere…
… bi mila langile baino gehiago gaude zure esanetara.
P

… ia mila osasun-profesional.
P
… zure eskura jartzen ditugu lurralde osoan
P
sakabanatuta dauden arreta-zentroak, bai eta ospitale
bat eta mutualitateen arteko bi zentro ere.
P
… teknologiarik aurreratuena zure zerbitzura.
… Mutualitate handi baten parte izan zaitezen,
P
120.000 enpresa baino gehiagori eta estaldura eman
eta 1.200.000 langile babesten dituena.

Helburua, ikuspegia
eta balioak

LANGILEAK

OSASUN-LANGILEAK

KUOTAK

ENPRESA MUTUALISTAK

2.085

991

1.020 milioi €

123.765
Zentroen sarea

LANGILEAK
BABESTUAK

ZENTROAK

OSPITALEA

MUTUALITATEEN ARTEKO
ZENTROAK

1.268.470

122

1

2
fraternidad.com

GURE BEZEROAK … GURE IZATEKO
ARRAZOIA
Bete pozaz inguruan
dituzun pertsonak, eta
urrun daudenak hurbildu
egingo dira.

GURE BEZEROAK...
GURE IZATEKO ARRAZOIA

G

uztira, 1.200.000 langile eta 180.000 autonomo
babesten ditugu, eta zerbitzu berberak ematen
dizkiegu bazkide guztiei.

ASKOTARIKO BEZEROAK DITUGU:
P
Administrazio publikoa: Ministerioak, probintziako
diputazioak eta 1.000 udal baino gehiago.
Sektore publikoa: enpresa publiko ugari.
P
Enpresa handia: IBEX 35 indizeko enpresen
P
kapitalizazioaren %50ek gugan konfiantza du.

P
Enpresa txiki eta ertainak, eta langile autonomoak.
Kalitatea zaintzen dugu, gure ekintzen oinarria pertsonen
poztasuna baita, eta ingurumena kaltetzen ez duen
zerbitzua eskaintzen dugu, gure planeta zaintze aldera.
Hainbat ziurtagiri ditugu, baina guretzat horiek ez dira
helburu bat, baizik eta zure itxaropenak gainditzeko
modu bat.

FIDATU GUREKIN

KALITATE-ZIURTAGIRIAK

à Enpresa handiak:

à Kalitatea Kudeatzeko Sistema - ISO 9001:2015
araua laguntza-zentroetan.
à
Ingurumena Kudeatzeko Sistema - ISO
14001:2015 araua laguntza-zentroetan.
à Kalitatea Kudeatzeko Sistema - ISO 9001:2015
araua informazioaren teknologiako aplikazio
informatikoak garatu eta ekoizteko.
à
Kalitatea Kudeatzeko Sistema - ISO
10002:2015 araua. Bezeroen gogobetetasuna.
Erakundeetan kexak bideratzeko gidalerroak.
à
Informazioaren segurtasuna Kudeatzeko
Sistema - UNE-ISO/IEC 27001:2014 araua
aplikazio eta zerbitzu informatikoetarako.

Atresmedia, BBVA, Carrefour,
CEMEX, Correos, Gurutze
Gorria, Dragados, Enagas,
Endesa, Iberia, Inditex, Mutua
Madrileña, Paradores, Renfe,
Repsol, RTVE, Telecinco,
Telefónica, Tragsa...
à Makina bat autonomo eta
ETE.

Fideltasuna, konfiantza eta ekitatea dira gure
nortasunaren ezaugarriak: Batez bestez, hogei
urteko iraunkortasuna du Fraternidad-Muprespak.
Guganako uste osoa dute enpresa handiek, bai
eta hamaika enpresa txiki eta ertainek ere.

Gizarte Erantzukizun Korporatiboa (RSC) da gizaeskubideekin, laneko eskubideekin eta ingurumenari
lotutako eskubideekin hartu dugun konpromiso etikoa,
bai eta ustelkeriaren aurka jarduteko konpromisoa
ere. Nazio Batuen Munduko Itunera atxikita gaude,
Dibertsitatearen arloan, eta Emakumeak Ahalduntzeko
Printzipioen aldeko konpromisoa hartu dugu.
Gure lana aintzatesteko, Berdintasuna Enpresan izeneko
bereizgarria eman digu Osasun, Kontsumo eta Gizarte
Ongizate Ministerioak, eta BEQUAL ziurtagiria ere
lortu dugu, Plus Kategorian.

àM
 adril Bikaintasuna zigilua.
à QH + 2 izar akreditazioa laguntza-kalitateko bikaintasunari.
àB
 equal ziurtagiria Plus Kategorian.
àA
 IS ziurtagiria (Accessibility Indicator System).
à Ziurtagiria OHSAS 18001-2007 arauaren arabera.
à
Karbono-aztarnaren ziurtagiria EN ISO 140641:2006 arauaren arabera.
àE
 npresa Osasungarria ziurtagiria.

Gizarte Erantzukizun
Korporatiboa

PERTSONAK SENDATU ETA
BABESTEN DITUGU
Ibiltzen ari nintzelako
erori nintzen, eta egia
esan, ibiltzeak merezi
du, nahiz eta bidean
erori.

LANEKO ISTRIPUAREN EDO
LANEKO GAIXOTASUNAREN
KASUAN

L

aneko istripua da “langileak beste pertsona batentzat
lan egitean edo lan horren ondorioz sortutako
gorputzeko edozein lesio”. Hala jasotzen da Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorraren 156. artikuluan.
Laneko gaixotasuna, berriz, beste pertsona batentzat
egindako lanaren ondorioz garatutakoa da, baldin eta
lan hori aipatutako legearen aplikazio- eta garapenxedapenetan onartutako koadroan zehaztutako
jardueren artean badago, eta gaixotasuna koadro
horretan laneko gaixotasun bakoitzerako zehaztutako

Fraternidad-Muprespan ondo asko ezagutzen
ditugu istripuek eragiten dituzten ondorioak,
bai langilearengan baita enpresan bertan.
Horregatik, esfortzu handia egiten dugu
langilea ahal bezain ondoen eta azkarren
indarberritu dadin.

elementuen edo substantzien ondorioz sortu bada.
Arestian aipatutako legearen 157. artikuluaren arabera.
Fraternidad-Muprespan osasun-laguntza eta prestazio
ekonomikoa ematen diegu langileei.

GURE GILTZAK
Istripua izan duen pertsonari ahalik eta lasterren
laguntzea (24 orduko larrialdi zerbitzua); diagnostikoa
azkar egitea eta proba osagarriak egitea; enpresarekin
harreman arina izatea, istripua behar bezala aztertzeko;

istripua izan duen langilearen historia klinikoa
formatu digitalean izatea; osasun-laguntza osoa ematea
(bai anbulatorioan bai ospitalean, bai errehabilitazioa
egiteko); tratamendua gainbegiratzea eta lesioaren
iraupena kontrolatzea.
Prestazio ekonomikoari dagokionez, laneko istripu
edo gaixotasun baten ondorioz langileak lan egiteari
utzi behar dionean, osasun-laguntza behar duenean
eta, ondorioz, diru-sarrerarik ez duenean, gabezia hori
estaltzen dugu.

JARDUKETA MOTA

KIDETUTAKO
ENPRESAK

LANGILE
BABESTUAK

123.765

1.268.470

ARRETA
JASO DUTEN
PAZIENTEAK

100.290

Prestazioak
laneko
istripuagatik

OSASUNLAGUNTZA

ERREHABILITAZIOSAIOAK

PROZESU
TERAPEUTIKOAK

PROBA
DIAGNOSTIKOAK

38,07%

39,66%

12,24%

10,03%
fraternidad.com

ZURE ALDAMENEAN GAUDE

Mediku onek gaixotasuna
tratatzen dute; mediku
bikainek, berriz, gaixotasuna
duen pazientean jartzen
dute arreta.

KONTINGENTZIA
ARRUNTAREN KASUAN

L

angilea Osasun Zerbitzu Publikoan dagokion
medikuarenera joan behar da, eta hark erabakiko du
baja hartu behar duen. Gu berarekin harremanetan
jarriko gara osasunaren aldetik nola dagoen galdetzeko
eta sendaketa-prozesuan laguntzeko, Legeak eskura
jartzen dituen bitarteko guztiak erabiliz ahalik eta
lasterren sendatu eta lanera buelta dadin. Enpresak
aukera dezake aukera hori hartu ala ez.
Fraternidad-Muprespak Kontingentzia Arruntengatiko
(CC) prestazio ekonomikoaren kudeaketan parte
hartzen du, estaldura hori kontratatu duten enpresa
mutualisten kasuan, eta langile guztiei aplikatzen zaie.
Langileak sorospen bat jasotzen du egunero. Zenbatekoa

Lanekoa ez den istripu edo gaixotasun bat
dela eta langile batek bere lana egin ezin
duenean, bere eskura jarriko dugu gure
esperientzia osasun-laguntza jasotzen duen
bitartean.

bere oinarri arautzailearen eta baja medikoaren
iraupenaren arabera zehaztuko da.
VV 4. egunetik 20.era, sorospena eguneko oinarri
arautzailearen %60 izango da.
VV 21. egunetik aurrera, sorospena eguneko oinarri
arautzailearen %75 izango da.
Oro har, langileak enpresaren bidez jasoko du
sorospena (ordainketa eskuordetua), eta gero
enpresako langileen gizarte-aseguruen likidazioan
kenduko du zenbateko hori.
Fraternidad-Muprespak
zuzena egingo dio

prestazioaren ordainketa
langileari Kontingentzia

Arruntengatiko Aldi Baterako Ezintasunak (ITCC)
dirauen bitartean honako egoeraren bat gertatzen bada:
VV Lan-kontratua amaitzea.
VV Enpresariak ordainketa eskuordetua egiteko
betebeharra haustea.
VV Langileak 6 hilabete baino gehiago igarotzea baja
medikoko egoeran, baldin eta 10 langile baino
gutxiagoko enpresa batekoa bada.
VV INSSk baja medikoa espresuki luzatzea, lehen 12
hilabeteak igaro ondoren.
VV Erregimen, kolektibo edo egoera bereziko
langileak: (nekazaritzakoak, etxeko langileak,
autonomoak, partzialki erretiratutakoak…)

Kontingentzia
Arruntengatiko
Prestazioak

KIDETUTAKO
ENPRESAK

LANGILE BABESTUAK

ARRETA JASO DUTEN
PAZIENTEAK

EGINDAKO
KONTSULTAK

KUDEATUTAKO
KUOTAK

89.597

1.191.342

334.413

64,38%

407 milioika €
fraternidad.com

MAITE DITUZUNAK ZAINTZEKO...
Loturarik gabe, gehien
behar dutenei merezi
duten arreta eman
diezaiezun. Horrek
bakarrik axola behar du,
eta zure aldamenean
gaude hala izan dadin.

MAITE DITUZUNAK
ZAINTZEKO...
BETEKIZUNAK:
VV Bi gurasoak edo adopzio-hartzaileak Gizarte
Segurantzaren edo mutualitate baten erregimen
batean alta eginda izatea.
VV Eskatutako kotizazio-epea bete izana.
VV Gizarte Segurantzako kuoten ordainketan
egunean egotea.
VV Lanaldia murriztu izana, gutxienez %50ean eta
gehienez %99,9an.
VV Prestazioa gurasoetako batek soilik jaso ahal
izango du, eta aukerakoa da.

Zure seme-alabak edo zure ardurapean duzun beste
edozein adingabek minbizia edo bestelako gaixotasun
larriren bat badu eta ospitalean dagoen bitartean eta
tratamenduak dirauen bitartean hura zaindu behar
baduzu, lanaldia murrizteko aukera duzu. Prestazio
honek lanaldia murriztean gertatzen den dirusarreren murrizketa konpentsatzen laguntzen du.

VV 18 urtetik beherakoa izan behar da, eta minbizia
edo iraupen luzeko ospitaleratzea eskatzen duen
gaixotasun larriren bat (1148/2011 EDaren
arabera larriak direnak) izatea.
VV Adingabearen gaixotasuna dela eta, gutxienez
behin ospitaleratu izana.
den
zenbatekoa
Kontingentzia
Jasoko
Profesionalagatiko Aldi Baterako Ezintasunerako
(ITCP) ezarritako oinarri arautzailearen %100 izango
da, edo Kontingentzia Arruntagatiko Aldi Baterako
Ezintasunarena (ITCC), hura estaltzea aukeratu ez

denean, eta lanaldiak izandako murrizketaren ehuneko
berdina aplikatuko da. Ez da zergarik ordaindu behar
prestazio hori jasotzeagatik.
Laguntzaren iraupena hilabete batekoa izango da,
baina bi hilabetera luzatu ahal izango da adingabea
modu zuzenean, etengabe eta modu iraunkorrean
zaindu behar denean, Osasun Zerbitzu Publikoko
medikuaren aitorpen bidez egiaztatuko dena.

PRESTAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA
> Zenbatekoa

PRESTAZIOAK
326

7,8 milioika €

kopurua

zenbatekoa

Kontingentzia profesionaletatik edo kontingentzia
arruntetatik eratorritako aldi baterako
ezintasunaren prestaziorako finkatutako oinarri
arautzailearen %100aren laguntza baliokidea,
horiek lanaldiak izandako murrizketaren ehunekoa
aplikatuta estaltzea aukeratu ez denean.

> Iraupena

Sorospena hasieran hilabete baterako aitortuko da,
baina bi hilabetera luzatu ahal izango da adingabea
modu zuzenean, etengabe eta modu iraunkorrean
zaindu behar denean. Osasun Zerbitzu Publikoko
medikuaren aitorpen xehatu bidez egiaztatuko da hori,
eta gehienez adingabeak 18 urte bete arte luzatuko da.

Prestazioa
adingabeak
zaintzeagatik

* Informazio
gehiago
gure webgunean

fraternidad.com

ZU ETA ETORTZEKE DAUDENAK
ZAINTZEN DITUGU...
Zure aldamenean
gaude, laster egi
bihurtuko den ametsa
babesteko.

ZU ETA ETORTZEKE
DAUDENAK ZAINTZEN
DITUGU...

L

anpostuaren baldintzak haurdun dagoen
emakumearentzako edo jaioko den haurrarentzako
kaltegarriak izan daitezkeen kasuetan, edota
edoskitzaro naturalean bietako baten osasunerako
kalteak egon daitezkeenean, eta lanpostua aldatu eta
egoerara hobeto egokitzen den beste batean hasteko
aukerarik ez dagoenean, lan-kontratua etengo
da, haurdunaldian zein edoskitzaro naturalean
arriskuak egon daitezkeelakoan.

Baldintzarik egokienetan lan egin dezazula
nahi dugu, eta haurdunaldiaz goza dezazula,
zure edo zure haurraren osasunaz kezkatu
gabe, baina…

Kasu hori kontingentzia profesionaltzat joko da,
eta legeak prestazio ekonomiko bat zehazten du.
Prestazioaren zenbatekoa oinarri arautzailearen
%100 izango da.
Hura izapidetzeko, langileak haurdun dagoela jakinarazi
behar dio enpresariari. Lanpostuak arriskuak izan
ditzakeela uste bada, txosten medikoa eskatu beharko dio
Osasun Zerbitzu Publikoari, zeinetan haurdun dagoela
eta gutxi gorabehera noiz erdituko duen adieraziko den.

Txosten horrekin Mutualitatera joan beharko da, hark
ziurtatu dezan (Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
Legearen 26. artikuluan jasotzen diren ondorioetarako).
Mutualitateak arriskuren bat dagoela ziurtatzen
duenean, lan-baldintzak eta lanaldia egokitu ezin
badira, edota haiek egokitu arren lanpostuaren
baldintza berriak kaltegarriak izan badaitezke
haurdun dagoen emakumearentzako edo jaioko den
haurrarentzako, lan-kontratua eten eta prestazioa
eskatuko zaio Mutualitateari.

PRESTAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA
> Zenbatekoa

AINTZATETSITAKO
PROZESUAK

ORDAINDUTAKO
PRESTAZIOAK

7.246

34,7 milioika €

Prestazio ekonomikoa oinarri arautzailearen
%100aren baliokidea izango da.

> Iraupena

Prestazio ekonomikoa lan-kontratua eteten den
egunean bertan hasiko da eta amatasunaren

aurreko egunean amaituko da (haurdunaldiko
arriskuen kasuan). Edoskitze naturalagatiko
prestazioaren kasuan, haurrak 9 hilabete betetzen
dituenean amaituko da, edota lehenago, ama
bere lanpostura edo bere egoerara egokitzen den
beste lanpostu batera itzultzen den kasuetan.

Haurdunaldiko eta
edoskitzaroko
arriskuengatiko
prestazioa

fraternidad.com

GU ARDURATUKO GARA…
Bezeroarentzako arreta
ez da enpresako sail bat,
jarrera bat baizik.

GU ARDURATUKO
GARA… ZERBITZU
OSAGARRIAK

Hasiera-hasieratik, bai mutualistarentzat bai
langileentzat dena errazten ahalegintzen gara,
eta lortu egiten dugu.

ENPRESA

PAZIENTEA

P
Enpresari aholkuak ematen dizkiogu mutualitatez aldatzeko egin beharreko izapideen gainean, eta prozesuan erabateko fidagarritasuna bermatzen dugu.
P
Solaskide bakarra izendatzen dugu gure prestazioen
gainean edo enpresak zein langileek horiek kontratatzeko egin behar dituzten izapideen gainean dauden zalantza guztiak argitzeko.
P
Botika-kutxak ematen ditugu; web-atarian eska daitezke, erraz eta azkar.

P
Pazienteari informazio zabala ematen diogu gure
prestazio eta zerbitzuen berri izan dezan, modu oso
errazean, gure komunikazio-kanalen bitartez:
P
Pazientearen gida: eskubide eta betebeharrak jasotzen ditu, eta paziente gisa erabilgarria suerta dakiokeen beste informazio asko ere bai.
P
900 telefonoa: Doako arreta-telefonoa, eguneko 24
orduetan, 900 269 269.

P
Osasun-laguntza atzerrian: Behar duzun laguntza
guztia izan dezazula nahi dugu +34 913 896 398 telefonora deitzen duzunean.
P
Pazientearen ataria: Langileek Internet bidez kontsulta dezakete beren historia klinikoa: osasun-laguntzak
eta proba diagnostikoak, erresonantziak, erradiografiak,
errezetak eta hurrengo egunetan dituzten hitzorduak,
hori guztia segurtasun eta datuen konfidentzialtasun osoz.
P
Baita mugikorretarako aplikazioaren bidez ere, Mi
Frater Paciente®.

ZERBITZUAK
à Aldaketak egiteko

ENPRESEK
WEBGUNEAREN BIDEZ

24.354

ESKATUTAKO BOTIKAKUTXAK SARRERAK
PAZIENTEAREN ATARIRA
12.307

265.746

ERABILTZAILEAK

IKUSITAKO ORRIAK

aholkuak enpresei

à Solaskide bakarra enpre-

sentzat

à Pazientearen gida

Botikakutxak

Mi Frater
Paciente
aplikazioa

à 900 269 269 linea
à Osasun-laguntza atze-

rrian +34 913 896 398

Pazientearen ataria

fraternidad.com

ZURE OSASUNAK AXOLA DIGU
Munduko medikurik
onenak elikadura
osasuntsua, ariketa fisikoa
eta poztasuna dira.

PREBENTZIOARI
HELDU ETA ENPRESA
OSASUNTSUA LORTZEA

Lanpostu atseginek eragin positiboa dute
pertsonen ongizatean. Langileen konpromisoa,
motibazioa eta enpresaren parte izatearen
sentipena areagotzen dira. Hala, istripuak,
gaixotasunak eta alferrik galdutako denbora
murrizten dira, eta produktibitatea eta lan-giroa,
berriz, nabarmen hobetzen dira.

H

elburu horrekin, honako hauek eskaintzen dizkizugu:

P
Enpresa ertain eta txikiei zuzendutako aholkularitza-zerbitzua, istripua izan duten edo lanean sortutako
patologiak dituzten langileen postuak egokitze aldera.
P
Bide segurtasunari buruzko ikastaroa teknologia
birtualarekin, I+G+b-ko nobedade gisa, kontingentzia profesionalak murrizteko eta jokabide seguruagoak
sustatzeko.
ONGIZATERANTZ AURRERA, ohitura osasungaP
rriak bizkor, arin eta erraz sustatzea xede duen ibilbide
osasuntsua, %100 eduki digitalekin, online, langileek
zuzenean jaso ditzaten beren posta elektronikoan. 8
gai ditu ibilbideak, eta enpresak erabaki dezake zeinetan izena eman (bere premien arabera), langileek zenbatean behin jasoko dituzten edukiak eta ibilbideari
noiz ekin.

fraternidad.com

ARRETAZ ENTZUTEN ZAITUGU
Badakigu entzuten eta
zuzentzen; merezi duzun
arreta osoa ematen
dizugu.

ARRETAZ ENTZUTEN
ZAITUGU... MUTUALISTAREN
DEFENDATZAILEA

I

npartziala da alderdien artean, eta modu independentean jarduten du. Erabat autonomoa da bere eginkizunetan zein irizpide eta jarraibide aplikatu behar dituen erabakitzeko orduan.
Xehe aztertzen dira beti kexak eta erreklamazioak, baita
aintzat hartu ere; izan ere, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko aukera paregabea dira.

Mutualita, aholkulari, langile babestu eta
Fraternidad-Muprespako pazienteek helarazitako
kexak eta erreklamazioak kudeatu eta ebazten
ditu Mutualistaren defendatzaileak.

Fraternidad-Muprespakook, komunikabide guztietatik
jasotako kexa eta erreklamazio guztiak kudeatzen ditugu:
P
Erreklamazioen eta Auzien Bulego Birtuala (ovrmatepss.es).
P
Fraternidad-Mupresparen webgunea (fraternidad.com).
P
Postontzi elektronikoa (defensormutualista@fraternidad.com).

P
Aurrez aurre, Fraternidad-Mupresparen edozein zentrotan.
P
Posta bidez.
P
Mutualitatearen Erregistro Instituzionalaren bidez.

ERRAKLAMATZEKO ZIO NAGUSIAK
à Besteak beste, jasotako arretarekin, alta

ARTATUTAKO PAZIENTE
GUZTIEN ERREKLAMAZIOAK

%0,70

ERANTZUNA EPEAN

Mutualistaren
defendatzailea

medikoarekin, kontingentzia sailkatzeko
moduarekin nahiz tratamenduarekin pozik
ez egotea.
à Emandako arreta atzeratzea.
à Prestazio ekonomikoak.

fraternidad.com

GIZARTEARI EZAGUTZAK
TRANSMITITZEA
Gizakion jokabideak
hiru oinarri nagusi ditu:
desira, emozioa eta
ezagutza.

GIZARTEARI
EZAGUTZAK
TRANSMITITZEA

E

zagutzen transferentzia hori egi bihurtzeko, lankidetza-hitzarmenak sinatzen ditugu hainbat
erakunderekin: Unibertsitate eta prestakuntza-zentroekin, ekintzaileen erakundeekin eta autonomoak ordezkatzen dituzten erakundeekin, Lan-harremanetako
gradudunen elkargoekin, agente sozialekin, etab.
Gaurkotasuneko gaiei buruzko jardunaldi eta ekitaldi
ugari antolatu eta haietan aktiboki parte hartzen dugu,
Erakundearen jarduerarekin zerikusia dutenetan. Gure
interes-taldeei zuzenduta daude, alegia: enpresa mutua-

Gure nahia ezagutzak sustatzea, integratzea
eta hedatzea da, bai eta jardunbide arduratsuak
bultzatzea ere, erakundearen oinarri diren balio
eta printzipioak bultzatze aldera.

listei, atxikitako autonomoei, laguntzaileei eta Gizarte
Segurantzaren kudeaketari lotutako erakunde publikoei.
Aipu berezia egin nahi dugu Escolástico Zaldívar Sarien inguruan, langileen segurtasunari eta osasunari. Laneko segurtasunaren eta osasunaren munduko
egunean banatzen ditugu (apirilaren 28an), prebentzioaren astearen barruan. Arreta berezia jartzen dugu
iraunkortasunean, irisgarritasunean eta erantzukizunean, balio partekatua sortuz, eta horretarako honako
hauek ditugu:

P
Madril Bikaintasuna Zigilua.
P
QH** ziurtagiria Laguntza-kalitateko Bikaintasunari.
P
Europako Domina laneko merituari.
P
Bereizgarria enpresako berdintasunari.
P
BEQUAL ziurtagiria Plus Kategorian.
P
AIS (Accesibility Indicator System).
P
Prevencionar saria Laneko Arriskuen Prebentziorako
Komunikazioaren arloan.

Escolástico Zaldívar
sariak

ANTOLATUTAKO
JARDUNALDIAK ETA
EKITALDIAK

276

INDARREKO HITZARMENAK

42

2804 ESCOLÁSTICO
ZALDÍVAR SARIAK
458
PROIEKTUAK

7
EDIZIOAK

PREBENTZIOAREN
ASTEA
485
EKINTZAK

fraternidad.com

FRATERNIDAD-MUPRESPA
HABANA OSPITALEA
Osasun-arreta eta bezeroekiko
tratua dira gure izateko
arrazoia.

fraternidad.com

F-M HABANA
OSPITALEA

E

sperientziarik onena diseinatu dugu ospitaleko
pertsona eta erabiltzaile bakoitzarentzat: gure pazienteak eta haien senideak, medikuntzako profesionalak eta laguntzaileak.
Izan ere, pertsonak zaintzea da gure helburua, erronka
berri honetan jakintza, abangoardia, teknologia eta gogoak uztartuz.

70eko hamarkada hasieran jarri zen abian
Mutualitatearen lehen ospitalea, Madrilgo
Paseo de la Habana kalean. 40 urtez bete
zuen bere eginkizuna, baina ospitale-diseinu,
jasangarritasun, funtzionaltasun-irizpide eta
instalazioak berritzeko premiek bestelako
ospitalea eraikitzea eskatzen zuten.
Hori lortzeko, pazientea ardatz izatera bideratzen ditugu baliabide guztiak, giza nahiz teknikoak, albait ondoen eta azkarren zaintzeko.
Erreferentziazko traumatologia-zentroa gara, eta bikaintasuna, eraginkortasuna eta osasun-abangoardia ditugu abiapuntu. Gainera, munduko ospitalerik jasangarrienetako batean gaude, non energia-eraginkortasunak

bermatzen gaituen, Espainiako LEED Healthcare ziurtagiriarekin. Gure mutualistei osasun-arretarik onena
emateko prest dago ospitale berria. Irekitzean, zabaldu
egin da 100 laguntza-zentrotan baino gehiagotan pazienteei ematen diegun estaldura, sare gisa lan egiten
baitugu pertsonentzat eta haien alde.

Ospitalearen
web-ataria

PAZIENTEA, GURE IZATEKO
ARRAZOIA
Pazientea da gure jardueraren
muina. Izan ere, zerbitzurik
onena ematea da gure balio nagusietako bat, profesionaltasun
eta hurbiltasunik handienekin.
Gure xedea: Pazienteen osasuna
osatzea, zaintzarik onenekin.

OSASUNABANGOARDIA
Lau unitate handiren inguruan
egituratzen da traumatologia-laguntza:
P
Bizkarrezurreko unitatea.
P
Eskuko unitatea.
P
Ukondo eta sorbaldako unitatea.
P
Belaun eta beheko gorputz-adarreko unitatea.

TEKNOLOGIA
MEDIKUNTZAREN
ZERBITZURA

ESPERIENTZIA
JASANGARRIA

Azken belaunaldiko ekipamenduak medikuntza bikaina bermatzeko:
P
Ebakuntza-gela digitalak.
P
4K bereizmena duen artroskopia-ekipoa.
P
Erresonantzia magnetikoa.
P
128 ebakidurako OTA eskanerra.
P
Irudi bidezko 3 diagnostiko-ekipo.

Eraikin berdea, LEED estandarrari jarraikiz diseinatua. Eraikin jasangarrientzako irizpiderik zorrotzena da estandar hori,
ingurumenari dagokionez:
% 43

fraternidad.com/hospital

ENERGIA AURREZTEA

600 m2
PANEL FOTOVOLTAIKO

A MOTA
ERAGINKORTASUN ZIURTAGIRIA

fraternidad.com

