INFORMACIÓ
PER AL TREBALLADOR

TREBALL SOCIAL
A MC MUTUAL

Què és?
Treball Social d’MC MUTUAL és un servei que té per
objectiu acompanyar el lesionat durant tot el procés
de la contingència professional, en col·laboració
amb els serveis mèdics i administratius de la mútua,
per reduir la incidència de problemes socials en la
curació i la recuperació de la capacitat laboral del
pacient.

QUINS SERVEIS INCLOU?
Amb l’objectiu de procurar la millor curació i la
reincorporació laboral del lesionat, un treballador
social d’MC MUTUAL s’ocupa personalment de cada
cas.
Tot seguit destaquem algunes actuacions:

›› Informar i derivar a programes de readaptació
professional, per a la reinserció en el mercat
laboral en el mínim temps possible.

›› Derivar a recursos externs, públics o privats,
perquè es pugui gestionar:

 Servei d’ajuda a domicili.
 Valoració del certificat de reconeixement del
grau de discapacitat.

 Ajuda de la Llei de dependència.
 Ingrés a un centre sociosanitari, centre de dia,
centre crònic, centre residencial de tercera
edat (família), etc.

 Ajuda a la reagrupació familiar o al retorn de
treballadors immigrants.

 Informar i derivar a associacions per al
recolzament (el lesionat o la família):
amputats, lesions cranials greus, lesions
medul·lars, col·lectius immigrants, etc.

›› Orientació sobre ajudes tècniques per a la
mobilitat i per a les activitats de la vida diària,
en coordinació amb el metge/fisioterapeuta.
Com per exemple tractament rehabilitador
extraordinari o ajuda domiciliària.

›› Atenció a familiars de treballadors morts per
detectar possibles necessitats i donar-hi resposta.

›› Informar i gestionar les sol·licituds d’ajuda a la
Comissió de Prestacions Especials.

›› Detecció de problemàtiques individuals i/o
familiars, així com la prevenció de futures
situacions de risc social.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ
Per accedir al servei o resoldre consultes, pot adreçarse a la seva oficina MC MUTUAL de referència.
Trobarà tota la informació dels nostres centres a la
pàgina web: www.mc-mutual.com / xarxa de centres
/centres MC. També pot emplenar un formulari de
sol·licitud d’informació en el nostre web.

TREBALL SOCIAL

MÚTUA COl·LABORADORA
AMB LA SEGURETAT SOCIAL

NÚMERO 1

24 hores d’atenció

900 300 144

www.mc-mutual.com

