
   

 
Benvolgut/da, 
 
Des de la Mútua Egarsat (mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 276), volem agrair la 
confiança que el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ha dipositat en nosaltres i en els més de 500 
professionals adquirint el compromís de vetllar per la vostra seguretat i salut, per aconseguir un 
futur laboral saludable. 
Les prestacions que oferim són totes aquelles derivades d’una contingència professional, 
principalment, l'atenció sanitària i la cobertura econòmica derivades d'un accident de treball o 
malaltia professional. 
 
 
Accés a un centre assistencial 
 
En cas de necessitar assistència mèdica caldrà que et dirigeixis al Centre Mèdic Bayés (Rda. 
Francesc Camprodon núm. 4, de Vic) en horari de 8 a 21h (dilluns a diumenge). També podràs 
acudir a qualsevol altre centre de l'àmplia xarxa assistencial d'Egarsat, en cas d’urgència. Els pots 
consultar a la relació de centres assistencials personalitzats en el document "Necessito assistència 
mèdica"a la web www.egarsat.es, que explica els passos a seguir. 
 
 
Recomanacions 
 
En cas de necessitar assistència sanitària cal tenir en compte les següents recomanacions:  
• Si el teu estat mèdic així ho requereix, especialment en el cas d'afectació de la consciència, 

dificultat de mobilitat, estat d'ansietat o problemes de comunicació, has d'anar acompanyat,  
• De nit, has de dirigir-te al centre mèdic més proper 24h. encara que no aparegui al mapa 

sanitari d'Egarsat. En aquest cas serà preferiblement el mateix Consorci Hospitalari de Vic.  
• En casos molt greus, acudeix directament a l'hospital de referència de la població més propera 

on ha ocorregut l'accident.  
• I no t'oblidis de portar el Volant d'Assistència que omplirà i et lliurarà el teu comandament. 
 
 
Quins tràmits són necessaris després de la primera assistència? 
 
El centre d'assistència mèdica en primera instància serà Centre Mèdic Bayés (Rda.  Camprodon 
núm. 4, de Vic). Aquest, després d’aquesta visita d’urgències et facilitarà informe mèdic sobre 
l’atenció mèdica rebuda. Després de l’assistència mèdica caldrà que et personis a la Delegació 
Egarsat Vic (C/ de Gurb 102, Cant. Plaça Mil·lenari, Vic) en horari de 9-14h i de 15-18h, per tramitar 
la documentació administrativa. Serà el facultatiu de la delegació Egarsat Vic qui definirà si el 
procés és una contingència professional o si es tracta d’una contingència comuna. En aquest últim 
cas, el facultatiu t’estendrà document de refús i t’adreçarà al Sistema Públic de Salut (Atenció 
Primària) 
 
Si es determina que el procés és una contingència professional i alhora que no precises la baixa 
laboral, després de rebre l'atenció mèdica i la visita a la delegació d’Egarsat, t’hauràs de 
reincorporar a la feina. La delegació Egarsat Vic emetrà la documentació oportuna administrativa: 
document sense baixa per duplicat (un exemplar per a tu i un altre perquè ho presentis al 
departament de Personal del CHV (2a planta de Clínica de Vic). 
 
Després de l'assistència, si precises baixa laboral (és en cas que la lesió provocada per l'accident t’ 
incapaciti per efectuar la teva feina habitual), Després de la visita amb el facultatiu mèdic de la 



   

delegació d’Egarsat, t’expedirà el comunicat mèdic de baixa per duplicat (un exemplar per a tu i un 
altre perquè ho presentis al departament de Personal del CHV (2a planta de Clínica de Vic), 
acreditant així la teva situació de baixa. 
 
En cas d’haver-te assistit mèdicament per un possible accident de treball en el sistema públic de 
salut o altre centre assistencial diferent a l’indicat, caldrà que et dirigeixis a la nostra delegació 
Egarsat Vic o qualsevol de les nostres altres delegacions assistencials d’Egarsat. Hauràs de 
presentar l'informe mèdic així com el volant d’assistència emès pel teu comandament. 
 
 
Estàs en situació de baixa mèdica laboral, què has de fer? 
 
Has de respectar i acudir a les visites de seguiment, així com seguir el tractament que et prescrigui 
el metge un cop has prestat el teu consentiment. El nostre metge de la delegació d’Egarsat de Vic 
serà el que t’indicarà les pautes a seguir. 
Tota la informació mèdica relativa a la teva salut és confidencial i està emparada per la llei de 
protecció de dades en el seu tractament. 
 
 
Com actuar davant d’un contacte amb sang o fluids b iocontaminats? 

 
En el cas de presentar un contacte amb sang o fluids biocontamintats durant la teva jornada 
laboral, caldrà que et dirigeixis al teu Servei de Prevenció i Medi Ambient (SPMA) (planta 2a de 
l’Hospital Universitari de Vic) en horari de 8 a 15 hores els dies laborables, i fora d’aquest horari cal 
acudir Urgències de l’Hospital Universitari de Vic per iniciar el protocol adient, tal com veníeu   fent 
fins ara. 
 
 
Qui atorga l'alta? 
 
En el cas dels accidents laborals i malalties professionals, són els facultatius de la mútua qui 
t’expedeixen l'alta laboral quan la teva situació, a criteri mèdic, indica que ja pots reincorporar-te al 
teu lloc de treball.; Ho hauràs de fer l'endemà de la data d'alta. 
 
Estarem al teu costat en els moments difícils. La nostra Unitat de Treball Social t'acompanyarà en 
tot el procés de baixa laboral. I en cas de seqüeles, no només ens farem càrrec de les prestacions 
econòmiques pertinents, sinó que el programa Re-Iusiónate et guiarà en tot el procés de 
reincorporació sociolaboral. 
 
Esperem respondre eficientment a les teves expectatives i a la confiança que ha dipositat la teva 
empresa a Egarsat. 
 
 
 
Sr. Daniel Boya Sastre-Marquès 
Director de Gestió al Mutualista 
Mútua Egarsat 


