AS MUTUAS... GRANDES
DESCOÑECIDAS

Reunirse é un comezo,
permanecer xuntos é un
progreso; traballar xuntos
é o éxito.

AS MUTUAS…
GRANDES DESCOÑECIDAS

A

sdistintas MCSS poñemos os nosos servizos á
disposición de todas as empresas, traballadores
e autónomos, sen incorrer en ningún custo para
estes. Percibimos da Tesouraría Xeral da
Seguridade Social as cotas correspondentes á
cotización da empresa polos seus traballadores, ou dos
autónomos adheridos. O obxecto da nosa actividade
é o desenvolvemento, mediante a colaboración co
Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e
Migracións,
das
seguintes
actividades da
Seguridade Social (art. 80.2 TRLGSS).

XESTIÓN DAS PRESTACIÓNS:

P 
Económicas e da asistencia sanitaria, incluída
a rehabilitación, comprendidas na protección
das continxencias de Accidente de Traballo
(AT)

As 19 Mutuas Colaboradoras coa Seguridade
Social (MCSS) recibimos recursos públicos e
formamos parte do Sistema de Protección Social
do Estado. Como entidades colaboradoras coa
Seguridade Social, xestionamos prestacións
públicas, sen ánimo de lucro.

e Enfermidade Profesional (EP) da Seguridade
Social, así como das actividades de prevención das
mesmas continxencias que dispensa a acción protectora.
P
A económica por Incapacidade Temporal por
Continxencias Comúns (CC).
P
Por risco durante o embarazo e risco durante a
lactación natural.
P
Por coidado de menores afectados por cancro ou outra
enfermidade grave
P
O cesamento na actividade dos traballadores por conta
propia.
P
As demais actividades da Seguridade Social que nos
sexan atribuídas legalmente.

ASPECTOS RELEVANTES DO NOSO
FUNCIONAMENTO:
P
Responsabilidade mancomunada de asociados.
P
Asociación e/ou adhesión voluntaria.
P
Controlados polo Plan xeral de contabilidade da
Seguridade Social, Tribunal de Contas e a Auditoría
Xeral da Seguridade Social, integrados nos orzamentos
anuais dentro dos Orzamentos xerais do Estado e
suxeitos á Lei de contratos do sector público.
P
Suxeición á Lei de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno.

Fonte de datos
AMAT

COBERTURA CP

COBERTURA CC

1,47 millóns

14,5 millóns

1,24 millóns

EMPRESAS

TRABALLADORES

EMPRESAS

14,1 millóns
TRABALLADORES

COTIZACIÓNS ABOADAS
POLAS EMPRESAS
2018

12.098 millóns. €

ACHEGA AO SISTEMA
Últimos 15 anos

17.571,6 millóns €
fraternidad.com

NÓS... AO TEU ALCANCE
Unha Mutua GRANDE
que coida tamén dos
pequenos detalles.

NÓS...
AO TEU ALCANCE

En Fraternidad-Muprespa desenvolvemos a nosa
actividade de acordo á Misión, Visión e Valores
que nos veñen dados polo Plan estratéxico da
entidade.

VALORES:

MISIÓN:
Restablecera saúde dos traballadores das nosas empresas
asociadas e proporcionar as prestacións económicas coa
mellor atención e garantía.

VISIÓN:
Ofrecer un servizo próximo, áxil e profesional aos
traballadores, empresarios e autónomos da nosa Mutua.

P
Servizo a asociados mutualistas.
Compromiso dos empregados.
P
Sentido do público.
P
Eficiencia, calidade e innovación.
P
Ética e Responsabilidade Social Corporativa.
P
E todo o facemos preto da empresa e do traballador
autónomo, porque...
… somos máis de dous mil traballadores ao teu servizo.
P

… case mil profesionais sanitarios.
P
… poñemos á túa disposición os nosos centros
P
asistenciais repartidos por todo o territorio, ademais
dun hospital e dous centros intermutuais.
P
… coa máis avanzada tecnoloxía posta ao teu servizo.
… para que poidas ser parte dunha gran Mutua, na
P
que damos cobertura a máis de 120.000 empresas e
protección a 1.200.000 traballadores.

Misión, visión e
valores

EMPREGADOS

2.085

SANITARIOS

991

COTAS

EMPRESAS MUTUALISTAS

1.020 millóns €

123.765
Rede de centros

TRABALLADORES
PROTEXIDOS

CENTROS

HOSPITAL

CENTROS INTERMUTUAIS

1.268.470

122

1

2
fraternidad.com

OS NOSOS CLIENTES... A NOSA
RAZÓN DE SER
Fai feliz aos que están
preto e aqueles que
estean lonxe virán.

OS NOSOS CLIENTES...
A NOSA RAZÓN DE SER

P

rotexemos1.200.000 traballadores e 180.000
autónomos, proporcionando os mesmos servizos a
todos os nosos asociados.

ABRANGUEMOS UNHA AMPLA TIPOLOXÍA DE
CLIENTES:
P
Administración pública: Ministerios, deputacións
provinciais e máis de 1.000 concellos.
Sector público: un importante colectivo de empresas
P
públicas.

P
Grande empresa: o 50 % do IBEX 35 por capitalización
confía en nós.
Pequenas, medianas empresas e autónomos.
P
Apostamos pola calidade, tendo como centro das
nosas actuacións a satisfacción e ofrecemos un servizo
ambientalmente sustentable, colaborando co coidado do
noso planeta. Posuímos diferentes certificacións, que non
son para nós un fin, senón un medio para intentar superar
as túas expectativas.

CONFÍAN EN NÓS

CERTIFICADOS DE CALIDADE

à Grandes empresas:

à Sistema de Xestión da Calidade - Norma ISO
9001:2015 en centros asistenciais.
à Sistema de Xestión Ambiental - Norma ISO
14001:2015 en centros asistenciais.
à
Sistema de Xestión da Calidade - Norma
ISO 9001:2015 para o Desenvolvemento e
Produción de Aplicacións Informáticas en
Tecnoloxías da Información.
Sistema de Xestión da Calidade - Norma
à
ISO 10002:2015. Satisfacción do Cliente.
Directrices para o tratamento das queixas nas
organizacións.
à
Sistema de Xestión de Seguridade da
Información - Norma UNE-ISO/IEC 27001:2014
para Aplicacións e Servizos Informáticos.

Atresmedia, BBVA, Carrefour,
CEMEX, Correos, Cruz
Vermella, Dragados, Enagás,
Endesa, Iberia, Inditex, Mutua
Madrileña, Paradores, Renfe,
Repsol, RTVE, Telecinco,
Telefónica, Tragsa...
à Miles de autónomos e
PEMES.

A fidelidade, confianza e equidade son os nosos
sinais de identidade: Vinte anos é a media de
permanencia en Fraternidad-Muprespa. As
grandes empresas confían en nós... e tamén miles
de pequenas e medianas.

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é o noso
compromiso ético cos dereitos humanos e laborais,
ambientais e a loita contra a corrupción. Estamos adheridos
ao Pacto Mundial das Nacións Unidas, ao Chárter da
Diversidade e comprometémonos cos Principios para o
Empoderamento da Muller.
Como recoñecementos ao noso traballo, o Ministerio
de Sanidade, Consumo e Benestar Social outorgounos
o Distintivo de Igualdade na Empresa e conseguimos a
Certificación BEQUAL Categoría Plus.

à Selo de Madrid Excelente.
à Acreditación QH + 2 estrelas á Excelencia en Calidade Asistencial.
à Certificado Bequal Categoría Plus.
à Certificado AIS (Accessibility Indicator System).
Certificado de acordo á norma OHSAS 18001à
2007.
à Certificado Pegada de carbono segundo a norma
NISO 14064-1:2006.
à Certificado Empresa Saudable.

Responsabilidade
social corporativa

CURAMOS, PROTEXEMOS
Se caín foi porque
estaba a camiñar
e a verdade é que
camiñar paga a
pena, aínda que
caias.

EN CASO DE ACCIDENTE DE
TRABALLO E ENFERMIDADE
PROFESIONAL

E

nténdese por accidente de traballo “toda lesión
corporal que o traballador sufra con ocasión ou
por consecuencia do traballo que execute por
conta allea”. Así o define o artigo 156 da Lei xeral da
Seguridade Social.
Entenderase por enfermidade profesional a contraída
a consecuencia do traballo executado por conta allea nas
actividades que se especifiquen no cadro que se aprobe
polas disposicións de aplicación e desenvolvemento
desta lei, e que estea provocada pola acción dos

En F-M somos conscientes das repercusións
que implica un accidente, tanto para o propio
traballador coma para a súa empresa, e por
iso poñemos todos os nosos esforzos para
que se recupere da mellor forma posible e
máis axilmente.

elementos ou substancias que no devandito cadro se
indiquen para cada enfermidade profesional. Expresa o
artigo 157 da citada Lei.
En Fraternidad-Muprespa facilitamos aos traballadores
tanto a atención sanitaria coma a prestación económica.

AS NOSAS CLAVES
A pronta asistencia ao accidentado (servizo de
urxencias 24 horas), a rapidez no diagnóstico e
probas complementarias, unha fluída comunicación

coa empresa para a correcta valoración do accidente
sufrido, a historia clínica dixitalizada, unha asistencia
sanitaria integral (tanto ambulatoria coma hospitalaria
e rehabilitadora), a supervisión do tratamento e o
control da duración da lesión.
En canto á prestación económica, cubrimos a falta de
ingresos que se produce cando o traballador, debido a
un accidente de traballo ou enfermidade profesional,
está imposibilitado temporalmente para traballar e
precisa asistencia sanitaria.

TIPO DE ACTUACIÓN

Prestacións por
accidente de
traballo

EMPRESAS
ASOCIADAS

TRABALLADORES
PROTEXIDOS

PACIENTES
ATENDIDOS

ASISTENCIAS
SANITARIAS

SESIÓNS DE
REHABILITACIÓN

PROCESOS
TERAPÉUTICOS

PROBAS
DIAGNÓSTICAS

123.765

1.268.470

100.290

38,07%

39,66%

12,24%

10,03%
fraternidad.com

ACOMPAÑÁMOSTE

O bo médico trata a
enfermidade; o gran
médico trata o paciente
que ten a enfermidade.

EN CASO DE
CONTINXENCIA COMÚN

O

traballador debe acudir ao seu médico do
Servizo Público de Saúde, que é o encargado
de determinar a situación de baixa. Nós
contactamos con el para interesarnos pola súa saúde e
colaborar no seu restablecemento, cos medios que a lei
autoriza para axilizar a súa curación e reincorporación
ao traballo. Esta é unha opción que pode subscribir
voluntariamente a empresa.
Fraternidad-Muprespa participa na xestión da
prestación económica derivada da Continxencia
Común (CC) para a empresa mutualista que optara por
esta cobertura e que inclúe todos os seus traballadores.
O traballador percibe un subsidio diario cuxa contía

Na situación na que un traballador por causa
dun accidente ou enfermidade non laboral
está imposibilitado para o desempeño do seu
traballo, mentres recibe asistencia sanitaria
contará coa nosa experiencia.

depende da súa base reguladora e da duración do
proceso de baixa médica.
VV Do 4º ao 20º día, o subsidio equivale ao 60% da
base reguladora diaria.
VV Do 21º día en diante, o subsidio equivale ao 75%
da base reguladora diaria.
Por norma xeral, o traballador percibe o subsidio a
través da súa empresa (pagamento delegado) que,
posteriormente o deduce da liquidación dos seguros
sociais do conxunto dos seus traballadores.
Fraternidad-Muprespa realiza o pagamento directo
desta prestación ao traballador, se durante a situación

de Incapacidade Temporal por Continxencia Común
(ITCC) se dese algunha destas circunstancias:
VV Extinción do contrato laboral.
VV Incumprimento da obriga por parte do empresario
do pagamento delegado.
VV Traballador que supera os 6 meses de baixa
médica, que pertenza a unha empresa con menos
de 10 traballadores
VV Prórroga expresa do INSS a partir dos 12 meses
de duración da baixa médica.
VV Traballadores de réximes, colectivos ou situacións
especiais: (agrarios, fogar, autónomos, xubilados
parciais...)

Prestacións por
Continxencia
Común

EMPRESAS ASOCIADAS

TRABALLADORES
PROTEXIDOS

PACIENTES ATENDIDOS

CONSULTAS
REALIZADAS

COTAS XESTIONADAS

89.597

1.191.342

334.413

64,38%

407 mill. €
fraternidad.com

COIDANDO DOS TEUS...
Sen ataduras, para que
poidas dedicarte en
corpo e alma a quen máis
o necesita. Esta debe ser
a única preocupación,
e estamos ao teu carón
para que así sexa.

Se te ves na necesidade de coidar dos teus fillos ou
menores ao teu cargo por estar enfermos de cancro
ou outra enfermidade grave, durante o tempo de
hospitalización e posterior tratamento, podes reducir
a túa xornada laboral. Esta prestación compensa a
perda de ingresos que sofres.

COIDANDO DOS TEUS...
REQUISITOS:
VV Que ambos os dous proxenitores ou adoptantes
estean dados de alta nalgún dos réximes da
Seguridade Social ou mutualidades.
VV Ter o período de cotización esixido.
VV Estar ao corrente de pagamento das cotas á
Seguridade Social.
VV Ter reducido a xornada de traballo entre, polo
menos, un 50% e como máximo un 99,9%.
VV Unicamente poderá gozar da prestación un
dos dous proxenitores, e pode ser alternativa a
prestación.

VV Debe ser menor de 18 anos e padecer cancro
ou calquera enfermidade grave das incluídas
na listaxe das enfermidades consideradas como
graves segundo o R.D. 1148/2011 e que requiran
ingreso hospitalario de longa duración.
VV Que existira polo menos un ingreso hospitalario
relacionado coa enfermidade do menor.
A contía que se percibirá é o 100% da base reguladora
establecida para a prestación de Incapacidade
Temporal por Continxencia Profesional (ITCP), ou a
de Incapacidade Temporal por Continxencia Común

(ITCC) cando non se optara pola cobertura daquela,
e aplicarase a porcentaxe de redución que experimente
a xornada de traballo. Esta prestación está exenta de
tributación.
A duración é dun mes, prorrogable a períodos de dous
meses cando subsista a necesidade do coidado directo,
continuo e permanente do menor, que se acreditará
mediante declaración do facultativo do Servizo Público
de Saúde.

INFORMACIÓN SOBRE A PRESTACIÓN
> Contía

PRESTACIÓNS
226

7,8 mill. €

cantidade

importe

Subsidio equivalente ao 100% da base reguladora
establecida para a prestación de incapacidade
temporal derivada de continxencias profesionais,
ou a de continxencias comúns cando non se opte
pola cobertura daquelas, aplicando a porcentaxe de
redución que experimente a xornada de traballo.

> Duración

O subsidio recoñecerase por un período inicial dun mes,
prorrogable a períodos de dous meses cando subsista a
necesidade do coidado directo, continuo e permanente
do menor, que se acreditará mediante declaración
pormenorizada do facultativo do Servizo Público de
Saúde, e como máximo ata que este cumpra os 18 anos.

Prestación por
coidado a menores

* Máis información
no noso web

fraternidad.com

COIDANDO DE TI E DOS
QUE ESTÁN POR CHEGAR...
Estamos contigo a
protexer ese soño
que pronto se fará
realidade.

COIDANDO DE TI E
DOS QUE ESTÁN POR
CHEGAR...

C

ando as condicións do posto de traballo poidan
influír negativamente na saúde da traballadora
embarazada ou do futuro bebé, ou ben na saúde
de ambos os dous durante a lactación natural, e non
resulte posible cambiar o seu posto de traballo por
outro compatible co seu estado, será declarada en
situación de suspensión do contrato de traballo por
risco durante o embarazo ou lactación natural.
Nestes casos, a lei establece unha prestación económica
que terá a consideración de continxencia profesional.

Queremos que poidas traballar nas mellores
condicións gozando do teu estado de
xestación sen preocuparte pola túa saúde ou
a do teu fillo, pero...

A contía desta prestación é un subsidio do 100% da
base reguladora.
Para a súa tramitación, a traballadora comunicará ao
empresario o seu embarazo. No caso de considerarse
que pode existir un risco no posto de traballo, deberá
solicitar ao Servizo Público de Saúde un informe
médico no que se manifeste a súa situación e data
probable do parto e acudir á súa Mutua, para que esta
o certifique (para os efectos previstos no art. 26 da Lei
de prevención de riscos laborais).

Tras certificar a existencia de risco por parte da Mutua,
se a adaptación de condicións ou do tempo de traballo
non resultasen posibles ou, malia tal adaptación,
as condicións do posto de traballo puidesen seguir
influíndo negativamente na saúde da traballadora
embarazada ou do futuro bebé, procederase a suspender
o contrato de traballo e solicitar a prestación ante a
Mutua.

INFORMACIÓN SOBRE A PRESTACIÓN
> Contía

PROCESOS
RECOÑECIDOS

PRESTACIÓNS
ABOADAS

7.246

34,7 mill. €

A prestación económica consistirá nun subsidio
equivalente ao 100% da base reguladora.

> Duración

A prestación económica nacerá o día en que
se inicie a suspensión do contrato de traballo

e finalizará o día anterior ao da maternidade
(nos casos de risco durante o embarazo) e na
prestación de lactación natural extinguirase no
momento en que o fillo cumpra os 9 meses ou se
reincorporara con anterioridade ao seu posto de
traballo ou a outro compatible coa súa situación.

Prestación por risco
no embarazo e
lactación

fraternidad.com

DÉIXAO NAS NOSAS MANS...
O servizo ao
cliente non é un
departamento, é
unha actitude.

DÉIXAO NAS NOSAS
MANS... SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS

Dende o primeiro momento, preocupámonos de
que todo sexa doado, tanto para o mutualista
como para os seus traballadores, e así o facemos.

EMPRESA

PACIENTE

P
Asesoramos a empresa sobre os trámites para o cambio
de mutua, garantindo a máxima fiabilidade no proceso.
Asignamos un interlocutor único para resolver todas
P
as dúbidas sobre as nosas prestacións e os trámites
necesarios para acceder a estas por parte da empresa e
os seus traballadores.
P
Facilitamos caixas de primeiros auxilios que poden
solicitar a través do noso portal Web, dun modo rápido
e sinxelo.

P
Informamos o paciente para que teña toda a información
sobre as nosas prestacións e servizos dun modo doado a
través das nosas canles de comunicación:
P
Guía do paciente: recolle os dereitos e obrigas e toda a
información que como paciente poida precisar.
P
Liña 900: A nosa liña de atención gratuíta 24 horas
900 269 269.

P
Asistencia no estranxeiro: Encargámonos de que
reciba todo o apoio que precise, chamando o teléfono
+34 913 896 398.
P
O portal do paciente: Onde os traballadores teñen acceso
a través de Internet á súa historia clínica: asistencias e
probas diagnósticas, resonancias, radiografías, receitas
e axenda de próximas citas, con todas as garantías de
seguridade e confidencialidade dos datos.
P
E a súa aplicación para móbiles Mi Frater Paciente®.

SERVIZOS
à Asesoramento para o

CAIXAS DE PRIMEIROS
AUXILIOS SOLICITADAS

24.354

VÍA WEB POR EMPRESAS
ACCESOS AO PORTAL
DO PACIENTE
12.307

265.746

USUARIOS

PÁXINAS VISTAS

cambio a empresas

à Interlocutor único para

empresas

à Guía do paciente

Caixas de
primeiros
auxilios

App Mi Frater
Paciente

à Liña 900 269 269
à Asistencia estranxeiro

+34 913 896 398

Portal do paciente

fraternidad.com

PREOCUPÁMONOS POLA TÚA SAÚDE
Os mellores médicos
do mundo son a
alimentación sa, o
exercicio e a alegría.

DENDE A PREVENCIÓN Á
EMPRESA SAUDABLE

Un bo traballo contribúe positivamente
ao benestar das persoas. Increméntase o
compromiso, a motivación e o sentido de
pertenza á empresa dos traballadores, reducindo
accidentes, enfermidades, o presentismo,
mellorando a produtividade e o clima laboral.

C

on este fin poñemos á túa disposición:

P
Un servizo de asesoramento enfocado a pequenas e
medianas empresas para a adaptación de postos de
traballo daqueles traballadores accidentados ou con
patoloxías de orixe profesional.
P
Un taller de seguridade viaria con tecnoloxía
virtual como novidade en I+D+i, para a redución das
continxencias profesionais que facilitará a xeración de
comportamentos seguros.
P
CAMIÑANDO CARA AO BENESTAR, o itinerario
saudable enfocado a fomentar os hábitos saudables
dunha forma áxil, amena e sinxela con contidos 100
% dixitais e online que os traballadores reciben
directamente no seu correo electrónico. Consta de 8
temáticas onde a empresa pode elixir a cales se inscribir
segundo as súas necesidades, a frecuencia coa que os
traballadores recibirán os contidos e cando comezar o
itinerario.

fraternidad.com

SABEMOS ESCOITAR
Sabemos escoitar e
rectificar, prestámosche a
atención que mereces.

SABEMOS ESCOITAR...
DEFENSORA DO
MUTUALISTA

A

ctúa con independencia e imparcialidade respecto
ás partes, con total autonomía en canto aos
criterios e directrices que se aplican no exercicio
das súas funcións.
As queixas e reclamacións estúdanse sempre en detalle
e son tomadas en consideración pois constitúen unha
oportunidade de mellora na calidade do servizo.

A figura da Defensora do Mutualista atende e
resolve as queixas e reclamacións formuladas
por mutualistas, asesores, traballadores
protexidos e pacientes de Fraternidad-Muprespa.

Dende Fraternidad-Muprespa, atendemos todas as
queixas e reclamacións recibidas a través de distintas
canles de comunicación:
P
Oficina Virtual de Reclamacións e Litixios
(ovrmatepss.es).
P
Web de Fraternidad-Muprespa (fraternidad.com).
P
Caixa
de
correo
de
correo
electrónico
(defensormutualista@ fraternidad.com).

P
Presencialmente, en calquera dos centros de
Fraternidad- Muprespa.
P
A través do correo postal.
P
A través do Rexistro institucional da Mutua.

MOTIVOS PRINCIPAIS DE RECLAMACIÓN
à Desconformidade co trato recibido, coa alta

RECLAMACIÓNS SOBRE
TOTAL DE PACIENTES
ATENDIDOS

RESPOSTA EN PRAZO

Defensora do
mutualista

médica, coa cualificación da continxencia,
co tratamento...
à Demora na atención prestada.
à Prestacións económicas.

0,70 %

fraternidad.com

ACHEGANDO COÑECEMENTO Á
SOCIEDADE
O comportamento
humano deriva de tres
fontes principais, o
desexo, a emoción e o
coñecemento.

ACHEGANDO
COÑECEMENTO
Á SOCIEDADE

P

ara materializar esta transferencia de coñecemento,
asinamos acordos de colaboración con múltiples
entidades: Universidades e centros formativos,
asociacións de emprendedores e entidades representativas
de autónomos, colexios de Graduados Sociais, axentes
sociais, etc.
Organizamos e participamos activamente en numerosas
xornadas e actosde máxima actualidade relacionados
coa actividade da Entidade, destinadas aos nosos grupos
de interese: empresas mutualistas, autónomos adheridos,

A nosa vontade é a de promover, integrar e difundir
todo o caudal de coñecemento e desenvolvemento
de prácticas responsables que contribúan ao
impulso dos valores e principios polos que
apostamos.

colaboradores e entidades públicas relacionadas coa
xestión da Seguridade Social.
Facemos mención especial para os nosos premios
Escolástico Zaldívar á seguridade e saúde dos
traballadores, que celebramos o Día Mundial da
Seguridade e Saúde no Traballo (28 de abril), dentro
do marco da semana da prevención. Preocupados
especialmente pola sustentabilidade, a accesibilidade e
responsabilidade, creando valor compartido, contamos
con:

P
Selo Madrid Excelente.
P
Certificado QH** de Excelencia en Calidade
Asistencial.
P
Medalla Europea ao mérito no traballo.
P
Distintivo de igualdade na empresa.
P
Certificación BEQUAL Categoría Plus.
P
AIS (Accesibility Indicator System).
P
Premio Prevencionar á Comunicación en Prevención
de Riscos Laborais.

Premios Escolástico
Zaldívar

XORNADAS E ACTOS
CELEBRADOS

276

CONVENIOS VIXENTES

42

PREMIOS 2804
ESCOLÁSTICO ZALDÍVAR
458
PROXECTOS

7
EDICIÓNS

SEMANA DA
PREVENCIÓN
485

ACCIÓNS

fraternidad.com

HOSPITAL FRATERNIDAD-MUPRESPA
HABANA
A atención sanitaria e o trato
aos pacientes é a nosa razón de
ser.

fraternidad.com

HOSPITAL
F-M HABANA

D

eseñamos a mellor experiencia para cada unha das
persoas e usuarios do Hospital: os nosos pacientes
e os seus familiares, os profesionais da medicina, e
o persoal de apoio.
Porque temos como obxectivo coidar das persoas unindo
coñecemento, vangarda, tecnoloxía e entusiasmo neste
novo reto.

A principios dos anos 70 púxose en funcionamento
o primeiro hospital da Mutua no Paseo de la Habana
de Madrid. Durante 40 anos cumpriu a súa función,
pero as novas esixencias en deseño hospitalario,
sostibilidade, criterios funcionais e modernización
de instalacións, facía necesaria a construción dun
novo hospital.
Para conseguilo destinamos todos os recursos, tanto
humanos coma técnicos, para que o paciente sexa o
centro e coidalo coa máxima fiabilidade e rapidez.
Somos un centro de referencia traumatolóxica dende a
excelencia, a eficiencia e a vangarda sanitaria. Porque
ademais estamos perante un dos hospitais máis sostibles
do mundo, onde a eficiencia enerxética nos avala coa

certificación LEDE Healthcare de España. O novo
Hospital está preparado para dar a mellor atención
sanitaria aos nosos mutualistas. Coa súa apertura
ampliamos a cobertura, ofrecéndolles aos nosos pacientes
máis de 100 centros asistenciais, porque traballamos en
REDE por e para as persoas.

Portal web do
hospital

O PACIENTE A NOSA
RAZÓN DE SER
O paciente é o centro da nosa
actividade. Porque entre os
nosos valores destacamos
proporcionar o mellor servizo
coa máxima profesionalidade
e proximidade. A nosa Misión:
Recuperar a saúde dos pacientes
cos mellores coidados.

VANGARDA EN SAÚDE

TECNOLOXÍA AO SERVIZO DA
MEDICINA

EXPERIENCIA SOSTIBLE

A asistencia traumatolóxica
articúlase arredor de catro
grandes unidades:
P
Unidade de columna.
P
Unidade de man.
P
Unidade de cóbado ombro.
P
Unidade de xeonllo e
membro inferior.

Equipos de última xeración para
unha medicina excelente:
P
Quirófanos dixitais.
P
Equipo de artroscopia con
definición 4K.
P
Resonancia magnética.
P
Escáner TAC de 128 cortes.
P
3 equipos de diagnóstico por
imaxe.

Un edificio verde, deseñado
seguindo o estándar LEED, o
máis esixente no mundo para
edificios sostibles dende un
punto de vista ambiental:
43 %

fraternidad.com/hospital

EN AFORRO ENERXÉTICO

600 m2
DE PANEIS FOTOVOLTAICOS

CLASE A
CERTIFICADO DE EFICIENCIA

fraternidad.com

