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EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU
En cas de patir una lesió esportiva durant la pràctica del rugby (ja sigui entrenament o partit) per una
persona amb fitxa federativa de rugbi, caldrà:
1. Informar a l’entrenador/delegat de la necessitat de la visita
2. Demanar hora de visita a SALUTSOLUCIONS, tel 938749090, adreça Carrer de Sant Josep, 11,
08242 Manresa, Barcelona.
3. Informar al club a través de correu rugbymanresa@gmail.com, descrivint el millor possible
l’accident: quan ha succeït, a on, fent quina activitat, lloc de la lesió.
4. El club sol·licitarà l’autorització a la mútua esportiva MUTUACAT, adjuntant:
o Comunicat d’Accident Esportiu
o Fitxa Federativa
EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU URGENT
Les visites d’urgència són totes aquelles que es realitzIn un màxim de 24h després de la lesió.
En cas d’accident que requereixi un tractament d’urgència cal assistir a la Clínica Sant Josep.
1.
2.
3.
4.

Caldrà informar a l’entrenador/delegat de la lesió i la necessitat de la visita.
Caldrà trucar al número 932533893 (MUTUACAT), donar nom complert, club, lesió.
Realitzar la visita d’urgència a la Clínica Sant Josep, Carrer dels Caputxins, 16, 08241 Manresa.
Posteriorment a la visita Informar al club a través de correu rugbymanresa@gmail.com,
descrivint el millor possible l’accident: quan ha succeït, a on, fent quina activitat, a on s’ha
produït la lesió,....., i enviar l’informe mèdic (fotografia nítida, escanejat).
5. El club tramitarà la primera documentació a la mútua esportiva MUTUACAT adjuntant:
o Comunicat d’Accident Esportiu
o Fitxa Federativa
o Informe mèdic de la visita d’urgències.
Cada visita d’urgència l’asseguradora mèdica cobra un copagament de 20€.

SEGUIMENTS MÈDICS
Un cop realitzada la primera visita, ja sigui d’urgència a la CLINICA SANT JOSEP, o no urgent a
SALUTSOLUCIONS, en cas de requerir un seguiment mèdic, aquests es realitzaran sempre a
SALUTSOLUCIONS.
Cada visita deurà ser autoritzada per MUTUACAT, i deuran disposar d’un termini de 48 hores per
trametre l’autorització.
Per això caldrà enviar l’informe mèdic i la sol·licitud de visita a MUTUACAT al correu mail
federacions@mutuacat.cat.

* Per qualsevol dubte o aclariment trucar al Lluis Jou, 657275610

