FUNCIÓNS PRINCIPAIS
• Consulta dos procesos asistenciais en Fraternidad-Muprespa.
• Visualización de imaxes médicas das probas diagnósticas

realizadas.
• Descarga e envío de documentación relacionada co proceso
médico.
• Consulta das próximas citas médicas nos nosos centros
asistenciais.
• Caixa de correo persoal, onde poderá consultar mensaxes e
documentación.
• Localización dos centros de Fraternidad-Muprespa máis próximos
á vostede.
• Obtención do certificado de retencións e ingresos á conta
do IRPF, así como consulta de información económica das
prestacións recibidas.
• Contido audiovisual para a promoción da saúde personalizado
en función da patoloxía do paciente: Guías de exercicios de
mobilidade e obradoiros de saúde (mindfulness, manexo do
estrés etc.).
• Obtención inmediata do xustificante de asistencia de todas as
citas médicas realizadas en centros de Fraternidad-Muprespa.
• Confirmación da chegada á cita médica no centro asistencial
usando Mi Frater Paciente nos nosos puntos de atención dixital.
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• Conocer en detalle toda la información de la prestación
económica de incapacidad temporal, prestación por
riesgo durante el embarazo y la lactancia, cese de
actividad de trabajadores autónomos o cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
• Descargar el certificado de retenciones e ingresos a cuenta
del I.R.P.F. por las prestaciones económicas percibidas.

Consulte os nosos certificados en:
fraternidad.com/paciente

Mi Frater Paciente ®

Aplicación para
dispositivos móbiles

fraternidad.com/mi-frater-paciente

BENVIDO A MI FRATER PACIENTE

DOCUMENTACIÓN DO PROCESO

OUTRAS UTILIDADES

Mi Frater Paciente é unha aplicación para dispositivos móbiles
de uso exclusivo para traballadores protexidos por FraternidadMuprespa, dende a que poden consultar e tramitar de xeito
doado e sinxelo tanto aspectos sanitarios como económicos.
A pantalla de inicio de sesión inclúe a opción “Acceso con
pegada”. Una vez activado o acceso por pegada dactilar, o
usuario poderá iniciar sesión sen necesidade de escribir o seu
NIF e o contrasinal.

Mi Frater Paciente permite:
• Consultar o detalle de todas as asistencias médicas
realizadas na nosa rede de centros.

A Mutua busca deste xeito unha maior proximidade cos seus
clientes axilizando as xestións que teña que realizar connosco.

• Recordar as próximas citas médicas.
• Localizar o centro de Fraternidad-Muprespa máis
próximo á vostede.
A través da aplicación, pódense realizar as seguintes xestións:
• Enviar toda a documentación (partes de baixa, informes
médicos, xustificantes de non-comparecencia etc.)
• Visualizar as imaxes médicas e descargar os informes de
probas diagnósticas, partes médicos e máis documentación.
• Cubrir na app un cuestionario de saúde, sobre os seus hábitos
persoais e actividade física, entre outros, buscando o benestar
do paciente e axudalo na súa recuperación.

