SERVIZOS CENTRAIS
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Pº Juan XXIII, 26 28040 Madrid

SERVIZOS PROVINCIAIS E OFICINAS DELEGADAS
As direccions e teléfonos dos
Servizos Provinciais e das Oficinas Delegadas
de MUFACE poden consultarse en:
http://www.muface.es/content/servicios-provincialesy-oficinas-delegadas
Horario de atención ao público de luns a venres,
de 9:00 a 14:00 horas

MUFACE
RECOMÉNDALLE
levar a cabo
unha elección
meditada e
responsable

OFICINA DE INFORMACIÓN AO MUTUALISTA
Teléfonos de información: 912 739 950 y 912 734 999
(luns a xoves de 9 a 18 h):
venres de 9 a 14 h.
Horario de Verán
(do 16 de xuño ao 15 de setembro):
luns a xoves de 8:30 a 14:30;
venres de 9 a 14 h.

NIPO 636-15-059-7

www.muface.es
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MUFACE RECOMÉNDALLE
levar a cabo unha elección meditada e responsable
PRESTE a máxima atención no exercicio do seu dereito de opción para recibir a súa asistencia sanitaria e a dos seus beneficiarios.
RECORDE que, salvo en casos excepcionais taxados,
a súa elección determina os medios asistenciais
aos que deberán acudir os seus beneficiarios e
vostede mesmo.
ESTUDE os medios e cadros médicos incluídos nos
catálogos de servizos que as entidades de
seguro de asistencia sanitaria elaboran a tal fin
(na páxina web de MUFACE atópanse dispoñibles os enlaces).
RECOMENDAMOS que teña especialmente en conta
os diversos medios que pon á súa disposición,
na súa zona de residencia, cada entidade médica o o Servizo Público de Saúde, xa que son os
servizos que con maior frecuencia empregará.
VALORE a dispoñibilidade, proximidade e accesibilidade dos servizos de Atención Primaria e de
Atención Especializada, tanto en consulta externa como en réxime de hospitalización.
Os residentes en concellos de menos de menos
de 20.000 habitantes deben valorar se existe
convenio de colaboración de MUFACE coa súa
Comunidade Autónoma para o acceso aos
recursos de atención primaria públicos existentes en devanditos concellos (Convenios do
Medio Rural), así como o alcance de devandito
acceso, xa que pode estar limitado nalgúns
casos a urxencias.

Convenios Medio Rural
CCAA

Convenio
Rural

Andalucía
Aragón
Asturias
Illas Baleares
Illas Canarias
Cantabria
Castela A Mancha
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Extremadura
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Madrid
Murcia
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A Rioxa
País Vasco
Valencia
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Atención Primaria
Só
Completa
urxencias

Inclúe
desprazados

X
X

X
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Nos servizos provinciais da Mutualidade poden
obter unha información máis ampla ó respecto .
VALORE as vantaxes de cada prestador de servizos
sanitarios e priorice aqueles que estean de acordo coas súas preferencias.
VALORE as particularidades propias e diferenciais de
cada forma de provisión, a libre elección e acceso directo aos facultativos especialistas, dentro
do respectivo cadro de médicos e medios dispoñibles.
RECORDE que o cambio de entidade médica de xeito
directo poderá realizarse unicamente e por unha
soa vez durante o mes de xaneiro, e que os servizos elixidos serán para todo o ano.

